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CATEGORII DE SEMNE DISTINCTIVE  

 

 

 

 

Categorii de semne distinctive 

 

A. Semne distinctive generice legate de testul beneficiului 
principal  

1. Un aranjament transfrontalier în cazul căruia 
contribuabilul relevant sau un participant la aranjamentul 
transfrontalier acceptă să respecte o clauză de 
confidențialitate care îi  poate impune să nu comunice modul 
în care aranjamentul respectiv ar putea duce la obținerea 
unui avantaj fiscal către alți intermediari sau către 
autoritățile fiscale  

2. Un aranjament transfrontalier pentru care intermediarul 
este îndreptățit să primească un comision sau o dobândă, o 
remunerație aferentă costurilor financiare și altor cheltuieli 
pentru aranjamentul respectiv, stabilite prin referire la:  

a) cuantumul avantajului fiscal  care rezultă din aranjamentul 
respectiv; sau 

b) un avantaj fiscal care derivă sau nu din aranjamentul 
respectiv. Aceasta ar include obligația intermediarului să 
restituie parțial sau integral comisioanele, în cazul în care 
avantajul fiscal urmărit ce derivă din aranjamentul respectiv 
nu a fost obținut parțial sau integral.  

3. Un aranjament transfrontalier care conține o 
documentație și/sau o structură puternic standardizată și 
care este disponibil pentru mai mult de un contribuabil 
relevant fără a fi necesară personalizarea substanțială a 
acestuia pentru implementare 

 

B. Semne distinctive specifice legate de testul beneficiului 
principal  

1. Un aranjament transfrontalier prin care un participant la 
aranjamentul respectiv ia măsuri artificiale, prin aceasta 
înțelegând inclusiv tranzacții transfrontaliere artificiale 
definite conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, care constau în achiziționarea unei societăți care 
înregistrează pierderi,  întreruperea activității principale a 
respectivei societăți și utilizarea pierderilor societății pentru 
a reduce obligațiile fiscale, inclusiv prin intermediul unui 
transfer al acestor pierderi către o altă jurisdicție sau prin 
accelerarea utilizării aces tor pierderi  
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2. Un aranjament transfrontalier care are ca efect conversia 
veniturilor în capital, donații sau alte categorii de venituri 
care sunt impozitate la un nivel mai redus sau sunt scutite de 
la plata impozitelor  

3. Un aranjament transfrontalier ca re include tranzacții 
circulare care au ca rezultat spălarea banilor, anume prin 
implicarea unor entități interpuse fără alt scop comercial 
primar sau prin tranzacții care se compensează ori se 
anulează reciproc sau care au alte caracteristici similare  

 

C. Semne distinctive specifice asociate tranzacțiilor 
transfrontaliere 

1. Un aranjament transfrontalier care implică plăți 
transfrontaliere deductibile efectuate între două sau mai 
multe întreprinderi asociate, în cazul în care este prezentă 
cel puțin una dintre următoarele condiții:  

a) destinatarul nu este rezident fiscal în nicio jurisdicție;  

b) cu toate că destinatarul este rezident fiscal într -o 
jurisdicție, acea jurisdicție nu impune un impozit pe profit, 
impune un impozit pe profit la o cotă egală cu zero ori mai 
mică de 1% sau este inclusă într -o listă de jurisdicții ale unor 
țări terțe care au fost evaluate de statele membre, în mod 
colectiv sau în cadrul Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică, și au fost calificate ca fiind 
necooperante; 

c) plata beneficiază de o scutire integrală de impozit în 
jurisdicția în care destinatarul este rezident fiscal;  

d) plata beneficiază de un regim fiscal preferențial în 
jurisdicția în care destinatarul este rezident fiscal.  

2. Deducerile pentru aceeași  amortizare a activului sunt 
solicitate în mai multe jurisdicții.  

3. Scutirea de la dubla impunere cu privire la același element 
de venit sau de capital este pretinsă în mai mult de o 
jurisdicție.  

4. Există un aranjament transfrontalier care include 
transferuri de active și în cazul căruia există o diferență 
semnificativă în ceea ce privește suma tratată ca plătibilă 
pentru activele respective în jurisdicțiile implicate.  

 

D. Semne distinctive specifice referitoare la schimbul 
automat de informații și la bene ficiarii reali  

1. Un aranjament transfrontalier care poate avea ca efect 
subminarea obligației de raportare instituite potrivit 
normelor prin care a fost transpusă legislația Uniunii 
Europene în materie sau oricare alte acorduri echivalente 
privind schimbu l automat de informații referitoare la 
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Conturile Financiare, inclusiv acorduri cu țări terțe, sau care 
profită de absența unor astfel de legi sau acorduri. Aceste 
aranjamente transfrontaliere includ cel puțin:  

a) utilizarea unui cont, a unui produs sau a unei investiții 
care nu reprezintă sau despre care se pretinde că nu 
reprezintă un Cont Financiar, dar prezintă caracteristici care 
sunt similare în esență cu cele ale unui Cont Financiar;  

b) transferul Conturilor Financiare sau al activelor către 
jurisdicții în care nu există obligația schimbului automat de 
informații privind Conturile Financiare cu statul de reședință 
al contribuabilului relevant sau utilizarea jurisdicțiilor 
respective; 

c) reclasificarea veniturilor și a capitalului în produse sau 
plăți care nu fac obiectul schimbului automat de informații 
privind Conturile Financiare;  

d) transferul sau conversia unei Instituții Financiare, a unui 
Cont Financiar sau a activelor acestora, într -o Instituție 
Financiară, un Cont Financiar sau active care nu f ac obiectul 
raportării în cadrul schimbului automat de informații privind 
Conturile Financiare;  

e) utilizarea entităților legale, aranjamentelor sau 
structurilor juridice care elimină sau despre care se pretinde 
că înlătură obligația de raportare a unuia s au mai multor 
Titulari de cont sau Persoane care exercită controlul, 
instituită potrivit normelor privind schimbul automat de 
informații privind Conturile Financiare;  

f) aranjamente transfrontaliere care subminează sau 
exploatează slăbiciunile din cadrul procedurilor de diligență 
fiscală utilizate de Instituțiile Financiare pentru a -și respecta 
obligațiile de raportare a informațiilor privind Conturi 
Financiare, inclusiv utilizarea jurisdicțiilor cu regimuri 
inadecvate sau precare de asigurare a respectării  legislației 
privind combaterea spălării banilor ori cu cerințe precare în 
materie de transparență cu privire la persoanele juridice sau 
construcțiile juridice.  

2. Un aranjament transfrontalier care implică un lanț juridic 
sau de beneficiari reali netransparent, ce utilizează 
persoane, aranjamente juridice sau structuri:  

a) care nu desfășoară o activitate economică semnificativă 
susținută de personal, echipamente, active și spații de lucru 
adecvate; și  

b) care sunt încorporate, gestionate, rezidente, contro late 
sau stabilite în orice altă jurisdicție decât cea de rezidență a 
unuia sau mai mulți dintre beneficiarii reali ai activelor 
deținute de aceste persoane, construcții juridice sau 
structuri; și  

c) în cazul în care beneficiarii reali ai acestor persoane,  
construcții juridice sau structuri, astfel cum sunt definite în 
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Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării 
terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de 
abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, devin 
neidentificabili.  

 

E. Semne distinctive specifice privind prețurile de transfer  

1. Un aranjament transfrontalier care implică utilizarea unor 
reglementări unilaterale privind "zona de siguranță", potrivit 
înțelesului atribuit acestei noțiuni de Liniile directoare 
privind prețurile de transfer emise de către Organizația 
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru societățile 
multinaționale și administrațiile fiscale, cu modificările și 
completările ulterioare  

2. Un aranjament transfrontalier care implică transferul de 
active necorporale greu de evaluat. Noțiunea "active 
necorporale greu de evaluat" vizează activele necorporale 
sau drepturile asupra acestora pentru care, la momentul 
transferului lor între întreprinderi asociate:  

a) nu există elemente comparabile fiabile; și  

b) la data la care a fost încheiată tranzacția, previziunile 
privind viitoarele fluxuri de numerar sau veniturile 
preconizate a fi obținute din activul necorporal transferat 
sau ipotezele utilizate în evaluarea activului necorporal sunt 
incerte, generând dificultăți în preconizarea nivelului final de 
succes al activului necorporal la momentul transferului.  

3. Un aranjament transfrontalier care implică un transfer 
transfrontalier de funcții și/sau riscuri și/sau de active în 
interiorul unui grup, dacă veniturile anuale preconiza te, 
determinate înainte de a calcula impactul dobânzilor și a 
impozitelor asupra acestora (EBIT), în perioada de 3 ani 
ulterioară transferului, de către entitatea/entitățile între 
care se realizează transferul, sunt mai mici de 50% din EBIT 
anuale preconizate de către această entitate/aceste entități 
care efectuează transferul dacă transferul nu ar fi avut loc.  

 


