ORDIN Nr.
privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Raportul pentru fiecare ţară în parte"
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având
în vedere dispoziţiile art. 291^3 şi art. 303 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Raportul pentru fiecare ţară în parte", prevăzut în anexa nr.
1.
ART. 2
Formularul "Raportul pentru fiecare ţară în parte" se completează şi se depune conform instrucţiunilor
prevăzute în anexa nr. 2.
ART. 3
(1) Formularul prevăzut la art. 1 se depune începând cu anul fiscal 2016.
(2) Formularul prevăzut la art. 1 se va transmite la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor
contribuabililor care au obligaţia depunerii acestuia, în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de
raportare a grupului de întreprinderi multinaţionale.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul contribuabililor ce au obligaţia depunerii formularului
"Raportul pentru fiecare ţară în parte" şi care au optat, în condiţiile legii, pentru un exerciţiu financiar diferit
de anul calendaristic.
ART. 4
(1) Fiecare entitate constitutivă a unui grup de întreprinderi multinaţionale care îşi are rezidenţa fiscală în
România are obligaţia de a notifica atât pe suport hârtie cât şi în format electronic, până cel târziu în ultima
zi a anului fiscal de raportare al respectivului grup de întreprinderi multinaţionale, dar nu mai târziu de
termenul limită de depunere a declaraţiei fiscale anuale privind impozitul pe profit (declaraţia 101
"Declaraţie privind impozitul pe profit"), prevăzut de actele normative în vigoare, a respectivei entităţi
constitutive pentru anul fiscal precedent, după formatul conţinut în anexa nr. 3, organul fiscal competent
din România pentru administrarea creanţelor acesteia, cu privire la calitatea acesteia în cadrul grupului de
întreprinderi multinaţionale, respectiv identitatea şi rezidenţa fiscală a entităţii raportoare.
(2) Prevederea de la alin. (1) se aplică şi în cazul entităţilor constitutive ale grupurilor de întreprinderi
multinaţionale care îşi au rezidenţa fiscală în România şi sunt obligate la plata impozitului specific.
ART. 5
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului "Raportul pentru
fiecare ţară în parte" sunt prezentate în anexa nr. 4.
ART. 6
Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 7
Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală
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proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală
de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi
structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Mirela CĂLUGĂREANU
Bucureşti,
Nr.
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