București, 30 iunie 2015
Cãtre: Robert Cazanciuc
Ministrul Justiției
Cãtre: Eugen Teodorovici
Ministrul Finanțelor Publice
Ref: Solicitare ȋntȃlnire referitoare la legislația în vigoare aplicabilã operațiunilor de
reorganizare
Domnule Ministru al Justiției,
Domnule Ministru al Finanțelor Publice,
Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR), prin grupul de lucru de fiscalitate, vã aduce la cunoștintã
cã, în prezent, cadrul legislativ aplicabil operațiunilor de reorganizare (i.e. juridic, contabil și fiscal) nu
este complet armonizat și, în multe cazuri, prezintă deficiențe în aplicare. În acest context, mediul de
afaceri se confrunta cu numeroase probleme practice în interpretarea și aplicarea prevederilor legale
în vigoare.
Astfel, considerãm cã este utilã organizarea unei întâlniri între reprezentanți ai Ministerului Finanțelor
Publice și cei ai Ministerului de Justiție, împreunã cu mediul de afaceri, pentru a discuta aspectele
tehnice care trebuie corelate și pentru a agrea asupra modificãrilor legislative necesar a fi aduse
diferitelor acte normative în vigoare. Mai exact, este nevoie de o corelare a prevederilor aplicabile
operațiunilor de reorganizare prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Legea Societãților
nr. 31/1990 și Ordinul nr. 1.376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în
contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor
comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi
tratamentul fiscal al acestora.
Pentru o mai bună înțelegere a contextului, ridicăm în cele ce urmeazã câteva aspecte practice
întâlnite în cadrul unor procese de reorganizare, pentru care susținem introducerea unor mãsuri de
reglementare specifice și de corelare a actelor normative aplicabile:


Data efectivã a unui proces de fuziune sau divizare:

Legat de acest aspect este necesarã introducerea unor clarificãri cu privire la “data înregistrãrii
hotãrârii ultimei adunãri generale care a aprobat operațiunea”, conform art. 249 din Legea Societãților
și, de asemenea, trebuie aduse clarificãri în ceea ce privește data convenționalã ce poate fi aleasã de
cãtre parți – i.e. dacã poate fi anterioarã/ulterioarã datei înregistrãrii hotãrârii ultimei adunãri generale.


Modalitatea de transfer a patrimoniului și a rezultatului activitatii societatii absorbite la
data efectivã a unui proces de fuziune

Introducerea unor clarificãri cu privire la modalitatea de transfer a patrimoniului și a rezultatului
activitãții societãții absorbite la data efectivã a unui proces de fuziune, respectiv prin (i) solduri finale și
rezultat reportat sau (ii) rulaje și rezultat current.



Îndeplinirea obligațiilor fiscale de cãtre societatea/societãțile absorbite în perioada dintre
data efectivã a unui proces de fuziune și data radierii de la Registrul Comerțului

Introducerea unor prevederi specifice cu privire la îndeplinirea obligațiilor fiscale de raportare și plata
de cãtre societãțile absorbite într-un proces de fuziune în perioada dintre data efectivã convenționalã
stabilitã de cãtre parți și data radierii de la Registrul Comerțului (în mãsura în care acest lucru este
posibil din punct de vedere juridic).


Tratamentul fiscal al diferențelor rezultate în urma evaluãrii globale la nivelul societãții
absorbite

Introducerea în cadrul legislativ actual a unei mențiuni cu privire la regimul fiscal aplicabil diferențelor
rezultate în urma evaluãrii globale și care sunt recunoscute în contabilitatea societãții
absorbite/fiecãrei societãți care își înceteazã existența.


Tratamentul fiscal al câștigurilor din anularea acțiunilor proprii

Introducerea unei mențiuni cu privire la regimul fiscal aplicabil câstigului rezultat din anularea
acțiunilor proprii ca urmare a unei fuziuni, respectiv ca acesta nu reprezintã element similar veniturilor
impozabile din punct de vedere fiscal.


Transfer de active (ramuri de activitate) în schimbul emiterii de titluri de participare

Introducerea unor prevederi legale și contabile specifice și pentru astfel de tranzacții.


Fuziunea dintre o societate mama și filiala sa

Includerea în definiția fuziunii prevazutã de Legea Societãților a cazului în care o societate își transferã
întreg patrimoniul cãtre societatea care deține capitalul social al primei societãți, prin armonizare cu
legislația europeana, precum și cu cea fiscalã.
Luând în calcul toate argumentele prezentate mai sus, solicităm o întâlnire tripartitã cu
dumneavoastră, pentru a vă prezenta

priorităţile şi recomandările noastre, aşa cum au fost ele

identificate şi formulate de comunitatea de afaceri pe care CDR o reprezintă.
În așteptarea unui răspuns favorabil, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Cu stimă,

Ionuț Simion
Coordonatorul Grupului de lucru pentru Fiscalitate

