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								Numar operator de date cu caracter personal - 759
Formular valabil din: 20.01.2021 Data actualizarii soft A: 29.01.2021
Calcul
Calcul
protected
DAC6
protected
Declarație privind aranjamentele transfrontaliere  care fac obiectul raportării
1. DATE DESPRE DECLARANT (contribuabil relevant sau intermediar)
Identificare fiscală(TIN)(se pot înscrie mai multe numere de identificare fiscală; dacă statul care a emis TIN = RO, atunci TIN trebuie să fie valid în RO ) 
Domiciliul fiscal:  
Date de contact
2. DATE DESPRE ARANJAMENTELE TRANSFRONTALIERE (secțiune repetitivă; max 10 aranjamente transfrontaliere )
Numărul unic de identificare a aranjamentului transfrontalier   se acordă de catre declarant .  Max. 5 caractere alfa - numerice (A-Z 0-9)
Se bifează  în cazul aranjamentelor comercializabile (care nu sunt la prima declarare)  pentru care  nu există informaţii noi sau actualizate care fac obiectul raportării  la 3 luni de la depunerea ultimului raport
B. CALITATEA, OBLIGAȚIA, ROLUL DECLARANTULUI ÎN RAPORT CU ARANJAMENTUL TRANSFRONTALIER
C.CONTRIBUABILI
Identificare fiscală(TIN) (se pot înscrie mai multe numere de identificare fiscală; dacă statul care a emis TIN = RO, atunci TIN (CNP/NIF/CUI) trebuie să fie valid în RO ) 
Domiciliul fiscal:  
Date de contact
Se completează cu data la care a fost făcut sau va fi făcut primul pas în implementarea Acordului comercializabil pentru fiecare dintre contribuabilii cărora li s-a vândut Acordul comercializabil.
 ÎNTREPRINDERI ASOCIATE PARTICIPANTE
Identificare fiscală(TIN)(se pot înscrie mai multe numere de identificare fiscală; dacă statul care a emis TIN = RO, atunci TIN (CNP/NIF/CUI) trebuie să fie valid în RO )
Domiciliul fiscal:  
Date de contact
D. ALȚI INTERMEDIARI
Identificare fiscală(TIN)(se pot înscrie mai multe numere de identificare fiscală; dacă statul care a emis TIN = RO, atunci TIN trebuie să fie valid în RO )
Domiciliul fiscal:  
Date de contact
E. PERSOANE AFECTATE
Identificare fiscală(TIN) (se pot înscrie mai multe numere de identificare fiscală; dacă statul care a emis TIN = RO, atunci TIN (CNP/NIF/CUI) trebuie să fie valid în RO )
Domiciliul fiscal:  
Date de contact
F. INFORMAȚII DESPRE ARANJAMENTUL TRANSFRONTALIER
Se completează cu data la care a fost făcut sau va fi făcut primul pas în implementarea aranjamentului transfrontalier  sau se bifeaza casuta "Data nu este cunoscuta"
MOTIVUL CARE A DECLANȘAT OBLIGAȚIA DE RAPORTARE  (pentru ștergere : CTRL + efectuează o selecție )
Evenimentul care a declanșat obligația de raportare în termenul legal (Conf.  art.291^4, alin.(1) , alin. (2) din Legea 207/ 2015, dacă declarantul este intermediar, si alin.(10), aceeași lege, dacă declarantul este contribuabil relevant ) se selectează o opțiune din urmatoarea listă
DENUMIREA ARANJAMENTULUI  TRANSFRONTALIER
DESCRIEREA ARANJAMENTULUI TRANSFRONTALIER 
TESTUL BENEFICIULUI PRINCIPAL
În cazul semnelor distinctive din categoria A, B, C1bi, C1c și C1d, obținerea unui avantaj fiscal este beneficiul principal sau unul dintre beneficiile principale așteptat în mod rezonabil de pe urma aranjamentului raportat?
Conform Anexa IV Partea I din Directiva  UE 822/ 2018
SEMNE DISTINCTIVE
Conform Anexa IV Partea a II-a din Directiva  UE 822/ 2018
VALOAREA ARANJAMENTULUI TRANSFRONTALIER
STATE IMPLICATE
DISPOZITII NAȚIONALE
(se poate completa în limbile română  - fără diacritice - sau engleză)
G. SCHEMA ARANJAMENTULUI TRANSFRONTALIER
Această secțiune reprezintă descrierea aranjamentului  ca o structură arborescentă . Secțiunea permite introducerea de informații în legatură cu denumirea fiecărei entități sau persoane fizice  implicate în aranjament, a dreptului de proprietate (în procente) și a sumelor investite de către entitatea sau persoana fizică respectivă . De asemenea, permite descrierea suplimentară a rolului, capitalului și fluxului de numerar (Alte informații) la fiecare nivel al structurii.
Punctul de plecare al diagramei este contribuabilul relevant. Schema poate fi apoi extinsă la subnivele, după cum este necesar
CONTRIBUABIL RELEVANT
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Se completează de personalul organului fiscal
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