
Calendar raportare pentru fiecare 
țară în parte CbCR

ACESTE CERINȚE AU POTENȚIALUL DE A CREA 
MARI DISPUTE, DAR FĂRĂ A ADUCE NEAPĂRAT 

BENEFICII GUVERNELOR

DIRECTIVA EUROPEANĂ

TRANSMITEREA RAPORTULUI  
PENTRU ANUL FISCAL 2017 
CĂTRE TOATE JURISDICȚIILE

Adoptarea Directivei (UE) 2016/881 de

modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce

privește schimbul automat obligatoriu de

i for ații fiscale. Se are în vedere

reglementarea o ligației grupurilor de

companii de a furniza anual rapoarte care

includ i for ații fiscale care să fie î părțite
între toate țările în care au e tități.

ANAF trebuie sa tra s ită celelalte

jurisdi ții rapoartele pentru fiecare țară
în parte CbCR colectate pentru anul

fiscal 2017 si să le pri eas ă pe cele

colectate de alte țări.

13-06-2017

25-03-201825-05-2016

31-03-2019

TRANSPUNEREA DIRECTIVEI ÎN 
LEGISLAȚIA ROMÂNEASCĂ

PRIMA RAPORTARE

Se preia în mare textul din Directiva 2016/881

prin OUG nr. 42/2017 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul

de pro edură fis ală.

MODELE NOTIFICĂRI ȘI RAPORT 
PENTRU FIECARE ȚARĂ ÎN PARTE 

Este publicat în Monitorul Oficial Ordinul 3049/2017

în care sunt prezentate instrucțiunile cu privire la

completarea și depunerea formularului de raport

pentru fiecare țară în parte CbCR, modelul de

notificare ce va trebui depusă de către fiecare

entitate constitutivă și modelul de raport pentru

fiecare țară în parte CbCR.

14-11-2017

31-06-2018

31-12-2018

A DOUA RAPORTARE

Notificarea cu privire la entitatea raportoare

pentru anul 2018 trebuie depusă la sfârșitul
anului 2018, dar nu mai târziu de data

depunerii de larațiilor fiscale pentru anul fiscal

2018. Totodată, cel târziu la sfârșitul anului

2018 trebuie depus raportul pentru fiecare țară
în parte CbCR pentru anul 2017.

ANAF TREBUIE SĂ TRANSMITĂ 
RAPOARTELE PENTRU FIECARE 

ȚARĂ ÎN PARTE CBCR 
COLECTATE PENTRU ANUL 

FISCAL 6 ȘI SĂ LE 
PRIMEASCĂ PE CELE 

COLECTATE DE ALTE ȚĂRI

* Ter e ele de ai sus su t calculate pe tru grupurile de co pa ii al căror a  de raportare fi a ciară se ter i a la . . 

14-11-2017 –
31-12-2017

DEPUNERE NOTIFICĂRI 2016 ȘI 2017 DE 
CĂTRE ENTITĂȚILE CONSTITUTIVE

Până la clarificări sau corectări ulterioare din partea ANAF,

conform OUG nr. 42/2017, notificarea pentru anul 2016 ar fi

trebuit depusă până la 25 martie 2016, iar notificarea pentru

anul 2017 până la 25 martie 2017. Având în vedere că modelul

de notificare a fost publicat în 14-11-2017 în Monitorul Oficial

se poate presupune că notificările ar trebui depuse cât mai

curând posibil de la data publicării modelului de notificare dar

nu mai târziu de data primei raportări (31-12-2017).

DEPUNERE 
NOTIFICARE 2018

Până la clarificări sau

corectări ulterioare din

partea ANAF, conform

OUG nr. 42/2017,

notificarea pentru anul

2018 ar trebui depusa

pana la 25 martie 2018.

31-12-2017

E titățile desemnate să
depu ă rapoartele pentru

fiecare țară în parte CbCR

trebuie să depu ă prima

raportare în jurisdi ția în

care își au rezide ța
fis ală.


