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Proiectul OECD privind BEPS

► Raportul iniţial al OCDE intitulat “Abordarea fenomenului de erodare a 
bazei impozabile şi transferului profiturilor” a fost dat publicităţii la databazei impozabile şi transferului profiturilor  a fost dat publicităţii la data 
de 12 februarie 2013
► Raportul a fost dat publicităţii cu ocazia summit-ului G20 desfăşurat în perioada 15-

16 februarie 2013 la care au participat Miniştri de Finanţe16 februarie 2013 la care au participat Miniştri de Finanţe
► Raportul furniza informaţii generale privind BEPS, identifica unor aspecte 

problematice cheie şi asigura condiţiile preliminare pentru derularea unor activităţi 
substanţiale de către OCDE în aceste domeniisubstanţiale de către OCDE în aceste domenii

► “Planul de acţiune al OCDE privind erodarea bazei impozabile şi 
transferul profiturilor” a fost dat publicităţii la data de19 iulie 2013transferul profiturilor  a fost dat publicităţii la data de19 iulie 2013
► Planul de acţiune a fost dat publicităţii cu ocazia summit-ului G20 desfăşurat în 

perioada 19-20 iulie 2013 la care au participat Miniştri de Finanţe
► Planul prevede un număr de 15 domenii de acţiune asupra cărora se va concentra► Planul prevede un număr de 15 domenii de acţiune asupra cărora se va concentra 

OCDE în următorii 2 ani şi jumătate
► Planul identifică forma rezultatului preconizat şi data-ţintă pentru fiecare domeniu 

de acţiune
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Descrierea generală a Planului de acţiune al 
OCDE privind BEPS
► Planul de acţiune al OECD prevede un număr de 15 măsuri 

i ă ăt l d ii ţi tă

OCDE privind BEPS

care vizează următoarele domenii-ţintă:
► Abordarea aspectelor privind economia digitală (Acţiunea 1)
► Stabilirea coerenţei internaţionale a impozitului pe profit (Acţiunile 2-5)► Stabilirea coerenţei internaţionale a impozitului pe profit (Acţiunile 2-5)
► Restaurarea, în integralitatea acestora, a efectelor şi beneficiilor 

standardelor internaţionale (Acţiunile 6 şi 7)
► Asigurarea alinierii rezultatelor procesului de stabilire a preţurilor de 

transfer cu obiectivul creării de valori (Acţiunile 8 -10)
► Asigurarea transparenţei prin promovarea în acelaşi timp a siguranţei► Asigurarea transparenţei prin promovarea în acelaşi timp a siguranţei 

predictibilităţii (Acţiunile 11-14)
► Satisfacerea nevoii de implementare rapidă (Acţiunea 15)
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Descrierea generală a Planului de acţiune al  
OCDE privind BEPS
► Activitatea OCDE se va concentra în următorii 2 ani şi jumătate 

asupra domeniilor de acţiune relevante

OCDE privind BEPS

asupra domeniilor de acţiune relevante.
► Printre rezultatele proiectelor OCDE se vor număra: 

► Rapoarte şi analize► Rapoarte şi analize

► Modificări aduse Liniilor Directoare OCDE privind preţurile de transfer

► Modificări aduse Modelului Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al ţ p p
OCDE

► Recomandări privind elaborarea reglementărilor naţionale

► Dezvoltarea unui instrument multilateral

► După ce OCDE face recomandările relevante, este nevoie de eforturi 
considerabile la nivel naţional pentru a stabili dacă când şi cumconsiderabile la nivel naţional pentru a stabili dacă, când şi cum 
trebuie puse în aplicare recomandările.
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Implicaţii asupra activităţii economice

► Planul de acţiune este ambiţios şi presupune eforturi considerabile în 
următorii doi ani şi jumătate

p ţ p ţ

următorii doi ani şi jumătate. 
► Statele G20 care nu sunt membre OCDE vor fi invitate să ia parte la 

proiectul BEPS.
► Interesele specifice ale statelor în curs de dezvoltare vor face obiectul 

eforturilor comune ale OCDE şi ONU.
► Societăţile trebuie:► Societăţile trebuie: 

► Să identifice aspectele cuprinse în Plan care au cel mai mare impact 
potenţial asupra modelelor comerciale.

► Să fie în permanenţă informate cu privire la modificările produse la nivelul 
OCDE şi în ţările în care îşi desfăşoară activitatea sau investesc.

► Să revizuiască modelul de activitate economica prin prisma substantei
economice, aplicării tratatelor de evitare a dublei impuneri, riscului de 
beneficiar efectiv

► Să analizeze politica preturilor de transfer din cadrul grupului
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Vă mulţumesc!

Alex MilcevAlex Milcev
Partener, Asistenţă fiscală
alexander.milcev@ro.ey.com


