DECLARAȚIA 394 TRANZACȚII AFILIAȚI

394 TAX RETURN - RELATED
PARTIES

AUGUST 2020

MODIFICARE 394 - TRANZACȚII
CU AFILIAȚI

AMENDMENT 394 (VAT RETURN) RELATED PARTY TRANSACTIONS

În data de 21 august 2020, a fost publicat în
Monitorul Oficial Ordinul 3281/2020 pentru
modificarea unui alt ordin - 3769/2015 privind
declararea livrărilor / prestărilor și achizițiilor
efectuate pe teritoriul național de persoanele
înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea
modelului și conținutului declarației informative
privind livrările / prestările și achizițiile efectuate
pe teritoriul național de persoanele înregistrate în
scopuri de TVA, cu modificările ulterioare.

On the 21st of August 2020, the Official Gazette
published Order no. 3281/2020 for the amendment of
the Order of the President of the National Agency for
Fiscal Administration (ANAF) no. 3769/2015 on supplies
and purchases made on the national territory by persons
registered for VAT purposes and for approving the
model and content of the tax return on supplies and
purchases made on the national territory by persons
registered for VAT purposes, with subsequent
amendments.

Potrivit acestui ordin de modificare, în Declarația
394 se va bifa cu DA sau NU răspunul la întrebarea
privind efectuarea de operațiuni cu persoane afiliate
(rezidente și nerezidente) în perioada de raportare,
în funcție de situația de fapt.

As per the new order, in the 394 VAT tax return,
taxpayers will answer YES or NO the question regarding
the transactions performed with related parties (resident
as well as non-resident) in the reporting period, based
on the actual situation.

Aceaste informații vor fi utilizate de ANAF cel mai
probabil la estimarea riscului fiscal.

The information is most probably used by ANAF when
estimating the tax risks.

CUM VĂ POATE AJUTA CABOT
TRANSFER PRICING?

HOW CAN CABOT TRANSFER
PRICING SUPPORT YOU?

Suntem disponibili pentru a vă oferi asistență fiscală
profesională în dezvoltarea de soluții individuale
pentru a depăși această perioadă dificilă din punct de
vedere social, economic și al fluxurilor de trezorerie:

We are available to provide expert tax assistance
with developing individual solutions to overcome
this socially, economically and financialy difficult
period:

Evaluarea impactului măsurilor financiar-fiscale
de sprijin în afacerea dvs și cum puteți beneficia de
acestea.

RESULTS.
TRUST.

EFFICIENCY.

AUTHENTICITY.

Assessing the impact of the financial and fiscal
support measures on your business and how you
can benefit from them.
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CUM VĂ POATE AJUTA CABOT
TRANSFER PRICING?
Pregătirea / actualizarea dosarelor de prețuri de
transfer, având în vedere că verificarea acestora
poate fi realizată de inspectorii fiscali de la
distanță.
Evaluarea aranjamentelor transfrontaliere în
vederea stabilirii obligațiilor de raportare.
Acordarea de consultanță privind restructurarea
afacerilor și schimbarea politicilor de prețuri de
transfer în contextul actual.

Contact:

TRUST.

Preparing /updating your transfer pricing files,
taking into account that their audit can be done
remotely by the tax inspectors.
Evaluation of cross border arangements with the
purpose to establish the reporting obligations.
Providing consultancy on business restructuring
and change of transfer pricing policies in the
current context.

Cabot Transfer Pricing

Alina Andrei
Tax & Transfer Pricing Partner
E: aandrei@cabot-tp.ro
T: +40 727 713 486
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