REFERAT
Prin adoptarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 438/13.06.2017 a Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, a fost transpusă parţial Directiva 2016/881/UE a Consiliului de
modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii
în domeniul fiscal (Directiva 2011/16/UE).
Totodată, prevederile art. II din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 42/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală stipulează
„Modelul şi conţinutul raportului pentru fiecare ţară în parte prevăzut la art. 291^3 alin. (1) şi
ale notificărilor prevăzute în anexa nr. 3, secţiunea a II-a, pct. 7 şi 8 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală”.
Astfel, în vederea transpunerii integrale a Directivei 2016/881/UE, a fost elaborat proiectul de
ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi
conţinutului formularului „Raportul pentru fiecare ţară în parte”.
Proiectul de ordin cuprinde 4 anexe, referitoare la modelul şi conţinutul formularului „Raportul
pentru fiecare ţară în parte”, instrucţiunile cu privire la completarea şi depunerea formularului,
modelul notificării ce va trebui depusă de către fiecare entitate constitutivă, cu rezidenţa fiscală în
România, a unui grup de întreprinderi multinaţionale, precum şi caracteristicile de tipărire, modul
de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului.
Având în vedere că proiectul de ordin menţionat mai sus a primit avizul de conformitate din
partea Ministerului Finanţelor Publice sub rezerva includerii în textul acestuia a propunerilor
formulate cu adresa nr. 735.430/25.08.2017 (anexa nr. 1), propunem aprobarea variantei revizuite
a proiectului de ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind
aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Raportul pentru fiecare ţară în parte” (anexa
nr. 2).
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