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1. Ordinul Președintelui ANAF nr. 3049 privind aprobarea modelului și conținutului
formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte“ („OPANAF nr. 3049”)

Raportul pentru fiecare țară în parte
În data de 14 noiembrie 2017, a fost publicat modelul raportului pentru fiecare țară în parte,
formular ce trebuie depus de societățile cu rezidență fiscală în România care au calitatea
de societate-mamă finală sau sunt desemnate entitate raportoare în cadrul unui grup de
întreprinderi multinaționale, cu venituri consolidate de peste 750.000.000 euro.
Raportul se depune la autoritățile fiscale competente în format PDF, cu fișier XML atașat,
pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin
mijloace electronice de transmitere la distanță, în termen de 12 luni de la ultima zi a anului
fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaționale.
De asemenea, a fost publicat modelul notificării ce trebuie depusă de către fiecare entitate
constitutivă a unui grup de întreprinderi multinaționale care își are rezidența fiscală în
România, prin care se atestă calitatea acesteia în cadrul grupului de întreprinderi.
Notificarea se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe
suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace
electronice de transmitere la distanță, până cel târziu în ultima zi a anului fiscal de
raportare al respectivului grup de întreprinderi multinaționale, dar nu mai târziu de
termenul-limită de depunere a declarației fiscale anuale privind impozitul pe profit.
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Editori
Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea &
Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din
consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite
acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de
eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale
autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a eventualului
impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare și reprezentare
fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer.
Experții fiscali din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu
avocații firmei cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și
contencios fiscal, asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu privire la
toate tipurile de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice natură la
bugetele de stat. Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este societate membră a A.R.S.I.T. –
Asociația pentru Reformarea Sistemului de Impozite și Taxe.
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Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va
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contactaţi consultantul sus-menţionat.
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