
Dragi parteneri, 
Vă invităm să vă înscrieți din timp la Seminariile DAC – Partener
despre o problemă presantă, într-o abordare relaxată

NU LĂSA DAC6 SĂ-ȚI STRICE LINIȘTEA!
AFLĂ CE TRANZACȚII TREBUIE SĂ RAPORTEZI!
NICIODATĂ NU ȘTII CUM INTERPRETEAZĂ EI!

DAC6 pune în mâna administrațiilor fiscale din toată 

Uniunea Europeană cea mai bogată sursă de informații 

detaliate despre activitatea companiei/grupului tău.

Sunt informații țintite despre tranzacții/aranjamente 

”la care administrația ar dori să se uite cu mai mare 

atenție”. În plus, sancțiunile pentru neconformare sunt 

cele mai mari din zona fiscală din acest moment.

Prima raportare, care va avea loc în iulie și august 2020, 

este cea mai importantă prin faptul că acoperă tran-

zacții deja efectuate, începând cu 25 iunie 2018.

Tocmai de aceea, fiecare pas al procesului trebuie să fie 

în întregime sub controlul tău.

Află cum din seminariile DAC-PARTENER organizate de 

TPS împreună cu NNDKP. Între 4 si 6 ore de informație 

condensată, pornind de la o experiență unică.

De ce să participi la Seminariile DAC – Partener

Încă un argument pentru a participa la seminariile noastre

Am fost primii intermediari fiscali din România care am atras 

atenția în presă asupra iminenței noilor prevederi încă de acum 2 

ani și am urmărit de la început literatura de specialitate și legis-

lațiile statelor membre privind modul de aplicare a Directivei. Iar 

în cei 20 ani de experiență în fiscalitatea intra-grup putem spune 

ca am fost implicați aproape în toate tipurile de tranzacții ex-

terne derulate de companiile românești.

Piatra de încercare în conformarea la DAC6 va fi analiza avanta-

jelor fiscale vs. economice, a contextului care validează respecti-

va tranzacție, analiză specifică prețurilor de transfer. Iar prețurile 

de transfer sunt pasiunea noastră. 

Suntem bucuroși să împărtășim cu tine această experiență într-un 

seminar axat pe transmiterea cunoștințelor în cazuri practice. 

Într-o manieră relaxată și interactivă, vom dezbate împreună cea 

mai interpretabilă Directivă din noua fiscalitate.

Cine ar trebui să participe
Seminarul se adresează atât membrilor departamentelor financiar-contabile, cât și intermediarilor fiscali (consultanți, contabili, avocați, evaluatori, auditori, notari, analiști financiari).



Capitolul 1 – prezentare generală – 
cine, ce, unde, cum și de ce

• Să înțelegem de ce s-a ajuns la DAC6. Daca știi 
contextul, înțelegi si unde bat autoritățile;

• Parcurgem legea, citim printre rânduri, explicăm 
termeni si conceptele din Anexa IV - Semnele 
distinctive.

Capitolul 2 – despre tranzacții/aranjamente 
• Totul începe cu „maparea” tranzacțiilor cu 

potențial de a intra în sfera DAC6. Unde găsești si 
cum colectezi eficient tranzacțiile care ar putea 
intra în sfera DAC6. Atenție, nu întotdeauna 
informațiile sunt disponibile la nivel local;

• Clasificarea tranzacțiilor (clar raportabile, 
potențial raportabile, neraportabile); 

• Cum se face analiza tranzacțiilor, adică cum 
aplici grila semnelor distinctive.

Capitolul 3 – testul beneficiului principal
• Explicarea testului beneficiului principal. 

Întrebări pentru diagnoza situațiilor practice, din 
jurisprudență. Diferențe de la țară la țară;

• Situații concrete în care avantajul fiscal nu este 
ușor de identificat;

• Avantajele testului ”observatorul informat” 
(DOTAS – UK) si FIN48 – un independent ar raporta 
tranzacția? In ce condiții?

• Descrierea tranzacției (narativul). Interferențe 
cu analiza funcțională din dosarele de preturi 
de transfer si alte documente corporative 
(contracte, guvernanta corporativa, rapoarte 
anuale).

Capitolul 4 – este vorba (și) despre raportare
• Cum te asiguri că tranzacțiile raportabile chiar 

sunt raportate (în termen) și știi întotdeauna de 
către cine, unde si când; 

Standardizarea corespondenței cu intermediarul 
implicat dar și cu companiile afiliate pentru a ști 
dimensiunea informației care va fi raportată. În 
cazul mai multor intermediari, cum stabilești un 
circuit al informației si controlezi procesul;  

• Cum decizi cine, unde, ce si cum se raportează. 
Identifici clar tranzacțiile pe care trebuie să le 
raportezi direct (nu prin intermediar) și decizi 
unde și când se raportează. Definire procese 
interne și guvernanță corporativă;

• Lista cu exemple tipuri de tranzacții raportabile. 
Pe tip de intermediar si industrie;

• Identificare si analiza impact raportare asupra 
profilului de risc al companiei, modelul de 
afaceri si politica fiscală.

Capitolul 5 – despre pregătirea post-raportare 
și „position paper”

• Nu știi cum interpretează fiscul o tranzacție care 
tu consideri ca nu e raportabilă. De aceea, ai 
nevoie de un „position-paper” pentru explicarea 
tranzacției (avantaje economice, substanță, 
riscuri, funcții, active) în perspectiva inspecției;

• Alte mecanisme de protecție fiscală în cazul 
inspecției.

Capitolul 6 – eficientizarea procesului, alocarea 
corectă resurselor

• Desemnare responsabil cu DAC6 – cum alegem, ce 
atribuții;

• Cum abordăm de la început noile tranzacții, din 
punct de vedere al conformării pe DAC6;

• Stabilirea fluxurilor informaționale;
• Automatizare unde se poate/ aplicare concretă 

softuri de conformare. Îți prezentăm un super 
soft de DAC6.

Nota: Cafeaua, gustările, studiile de caz, întrebările 
si răspunsurile sunt prezente pe tot parcursul seminarului

Structura seminarului

Pe terminalele de Bruxelles a apărut, săptămâna trecută, o propunere căreia însăși Comisia i-a pus de la 
bun început eticheta – ”dură” (tough). Sub titlul ”noi reguli de transparență pentru intermediarii schemelor 
de planificare fiscală” textul se adresează, la prima vedere, intermediarilor de tipul ”contabililor, consul-
tanților, consilierilor, avocaților, bancherilor, agenților sportivi”, dar și direct acelor contribuabili ”suficient 
de deștepți să-și organizeze singuri propriile aranjamente/scheme de optimizare fiscală” (formulare preluată 
ca atare din acest uluitor film de 50 de secunde marca studiourile bruxelleze).
 (Articol TPS în Ziarul Financiar, iunie 2017)

Din a doua parte a anului 2020, dacă derulați o tranzacție transfrontalieră cu o persoană afiliată și din care ar putea rezulta 
și un oarecare avantaj fiscal (care nu ar apărea dacă tranzacția respectivă nu ar avea loc), să vă așteptați că acest aranja-
ment fiscal trebuie să ajungă pe masa Fiscului de la noi, dar și a administrațiilor fiscale din toată Uniunea Europeană. Ob-
ligația de raportare ține de intermediarul fiscal care a contribuit la elaborarea respectivului aranjament, dar, dacă interme-
diarul nu este rezident în UE, obligația trece direct la dumneavoastră, la contribuabilul relevant.
Am sintetizat la maximum și într-o formă intermediară (adică nici prea tehnică, nici prea populară) ce spune recent aprobata 
Directivă de la Bruxelles care actualizează o directivă mai veche privind schimbul automat de informații financiare la nivel 
european.
(Articol TPS în Ziarul Financiar, iunie 2018)

https://www.transferpricing.ro/am-nevoie-de-transfer-pricing-services/media-center/356-atentie-la-noile-norme-europene-de-supra-transparenta-si-un-nou-apel-la-sim
https://www.transferpricing.ro/am-nevoie-de-transfer-pricing-services/media-center/376-noi-semne-despre-cum-priveste-europa-fiscal-tranzactiile-cu-afiliatii-ati-citit-noua-anexa-iv


Să ajungi mai repede la contribuabil prin consultantul acestuia nu este o politică nouă. A început acum 20 de ani în 

Statele Unite și a continuat în Marea Britanie prin obligarea intermediarilor să raporteze așa-numitele scheme de 

tax-avoidance. Uniunea Europeană intră acum în club cu un experiment imprevizibil, prin introducerea unor standarde 

minime comune privind raportarea „modalităților transfrontaliere de planificare fiscală potențial agresive”.

Un experiment imprevizibil în primul rând pentru grupurile multinaționale care vor trebui să facă față interpretărilor 

din 27 (28 pentru că, în ciuda Brexitului, se pare că se va aplica și în UK) de jurisdicții încă diferite la capitolul taxare 

directă.

În pregătirea momentului inevitabil în care DAC6 va ajunge și în România, TPS a adunat, în premieră, o parte din 

multele întrebări și neclarități, dar și puținele elemente de certitudine legate de noile obligații, pe baza materialelor 

apărute până în prezent la nivelul Comisiei și al altor state membre.

(Articol TPS, revista Consultant Fiscal, iunie 2019)

Un exemplu edificator: DAC6 sau directiva privind cooperarea ad-

ministrativă în domeniul fiscal, ajunsă la a 6-a variantă, și care 

îngrozește spațiul fiscal european. Am vorbit despre DAC6 si în iunie 

anul trecut, încercând să avertizez asupra ”provocărilor” pe care le 

ridică transpunerea unui text care din start aruncă anatema asupra 

tuturor tranzacțiilor economice (transfrontaliere și nu numai) identi-

ficate ca având un potențial efect de ordin fiscal.

(articol TPS pe hotnews.ro, iunie 2019)

CÂȚI PARTICIPANȚI

• Ne dorim seminarii cu adevărat interactive, de 
aceea am limitat numărul de participanți la 25 
de participanți.

• Bineînțeles, putem organiza un seminar separat 
pentru colegii din departamentul tău, in cadrul 
firmei tale. Iar in acest caz, tu decizi numărul de 
participanți.

UNDE SE ORGANIZEAZĂ

• Vom organiza seminarii atât in București cat si in 
alte orașe (de exemplu Cluj, Timișoara, Brașov,  
Sibiu, Oradea, Iași)

CÂND ARE LOC
 
• Primul seminar va fi organizat vineri 31 

ianuarie, in București. Vom comunica din timp 
următoarele seminarii.

CÂT COSTĂ
 
• Tariful de participare este de 300 EUR pe 

persoană. În cazul în care participă doi 
reprezentanți ai aceleiași companii, tariful este 
de 500 EUR pentru ambii participanți.

• Pentru înscriere pana pe 31 Decembrie, se oferă 
un discount de 20%.

Vă așteptăm la seminariile noastre! 
DACă vă pregătiți din timp, veți avea o raportare ușoară!

• Clienții TPS și NNDKP beneficiază de un 
discount de 50%.

Pentru înscriere, e suficient un singur click:  
dac6.ro/ro/inscrie-te

http://www.transferpricing.ro/images/pdf/Prezentare-DAC6---TPS-pentru-revista-CCF-iulie-2019.pdf
https://www.transferpricing.ro/am-nevoie-de-transfer-pricing-services/media-center/398-urbi-et-orbi-de-la-bruxelles-ce-se-mai-aude-cu-dac6-le-care-i-ingrozeste-pe-toti-europenii
https://dac6.ro/ro/inscrie-te

