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In this issue:
 Introduction of the Virtual Private Space for
taxable persons and non-legal taxable persons
-------------------------------------------------------------------------

În această ediție:
 Introducerea accesului la Spațiului Privat Virtual
pentru persoane impozabile și persoane
impozabile fără personalitate juridică
----------------------------------------------------------------------

In accordance with the provisions of OMFP 660/2017, starting
with 1 July 2017 the Virtual Private Space (the “VPS”) has
also been extended to taxable persons and non-legal taxable
persons.

Conform prevederilor OMFP 660/2017, începând cu data de 1 iulie
2017, Spațiul Privat Virtual (“SPV“) a fost extins și în cazul
persoanelor impozabile și persoanelor impozabile fără
personalitate juridică.

The VPS is expected to enables the electronic access to an
online environment that could facilitates the correspondence
with the National Agency for Fiscal Administration (“NAFA”)
and the Romanian Ministry of Finance. In the long run, it is
envisaged that VPS will also allow the effective
submission of all relevant tax returns.

Așteptarea este ca SPV să permită accesul electronic la un mediu
online care ar putea facilita corespondența cu Agenția Națională
de Administrare Fiscală (“ANAF”) și cu Ministerul Finanțelor din
România. Pe termen lung, se preconizează ca SPV va permite
și depunerea efectivă a tuturor declarațiilor fiscale.

The migration towards the electronic environment is seen as
an alignment of the national strategy of the Romanian Tax
Authorities (“RTA”) with the global trend and an expected
reaction given the increase in volume of transactions as well
as the need for rapid exchange of information with the
taxpayers.

Trecerea la un mediu electronic este percepută drept o aliniere a
strategiei naționale a autorităților fiscale din România (“AFR”) la
tendința existentă la nivel global și o reacție așteptată având în
vedere creșterea în volum a tranzacțiilor, precum și nevoia unui
schimb rapid de informații cu contribuabilii.

What is VPS?

Ce este SPV?

VPS is a portal that enables taxpayers to perform online
communication with the Ministry of Finance and NAFA.
Through the VPS the taxpayers would be able to
exchange/request information from the tax authorities and will
have direct access to all the communication archive.

SPV este un portal care permite contribuabililor să comunice
online cu Ministerul Finanțelor și cu ANAF. Prin intermediul SPV,
contribuabilii vor putea să facă schimb de/ să solicite informații de
la autoritățile fiscale și vor avea acces direct la întreaga arhivă de
comunicare.
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Why use VPS?

De ce să utilizăm SPV?

The VPS is expected to be a faster and more reliable
alternative to communication by post or communication in
person over the counter at NAFA.

Se așteaptă ca SPV să reprezinte o alternativă mai rapidă și mai
de încredere decât comunicarea prin poștă sau comunicarea în
persoană la ghișeul ANAF.

The VPS can be used by the RTA and taxpayers to exchange
information, write letters, complaints, appeal decisions,
request meetings. Furthermore, taxpayers will be able to
request/ receive official documents such as fiscal certificates
(certificate fiscale), fiscal records (caziere fiscale), send or
receive fiscal administrative documents and executive orders:
taxing decisions, notifications, and applications for state
grants. The VPS also grants access to a two year archive of
the online communication history and to-date information on
the payment obligations of the taxpayer.

SPV va putea fi utilizat de către AFR și contribuabili pentru a face
schimb de informații, a scrie adrese, plângeri, a contesta decizii, a
solicita întâlniri. Mai mult, contribuabilii vor putea solicita/primi
documente oficiale cum ar fi certificate fiscale, caziere fiscale,
transmite sau primi documente fiscale administrative și ordine
executive: decizii de impozitare, notificări și cereri pentru subvenții
de stat. SPV permite accesul și la o arhivă pe doi ani a istoricului
de comunicare online și la informații actuale cu privire la obligațiile
de plată ale contribuabilului.

Based on the legislation the documents communicated
through the VPS have the same legal status as those
communicated by post or over the counter.

Pe baza legislației, documentele comunicate prin intermediul SPV
au același statut legal ca și cele comunicate prin poștă sau la
ghișeu.

However, it is to be noted that documents communicated by
means of the VPS will no longer be communicated by other
means (e.g. post). As such, it is highly recommended for the
taxpayers that adhere to such online portal to have
appropriate processes in place, in order to effectively monitor
any incoming and outgoing communication and reduce the
risk for missing a piece of information and/or communication.

Totuși, trebuie avut în vedere faptul că documentele comunicate
prin intermediul SPV nu vor mai fi comunicate si prin alte mijloace
(de exemplu, poștă). Prin urmare, este recomandabil ca
persoanele impozabile care se înregistrează pe acest portal online
să aibă implementate procese corespunzătoare pentru a
monitoriza în mod eficient orice comunicare primită sau transmisă
și a reduce riscul de pierdere a unei informații și/sau a unei
comunicări.

How to adhere to VPS?

Cum se face înscrierea la SPV?

The access to the VPS portal for taxable legal persons is to be
done by completing, electronically signing and submitting Form
C800 with the Romanian Tax Authorities.

Accesul la portalul SPV pentru persoanele juridice impozabile se
face prin completarea, semnarea electronică și transmiterea
Formularului C800 la Autoritățile Fiscale din România.

Considering the above, the application for an electronical
certificate (signature) for effectively enabling the entity to sign
the form, precedes the application for access to the VPS.

Având în vedere cele de mai sus, depunerea cererii pentru un
certificat electronic (semnătură) cu scopul de a permite efectiv
entității să semneze formularul precedă depunerea cererii pentru
accesul la SVP.

How EY can assist?

Cum poate EY să acorde asistență?

Considering the value added brought by such online portal EY
would be happy to assist with the following:

Luând în considerare valoarea adăugată adusă de un astfel de
portal online, echipa EY va sta la dispoziție pentru asistenta cu
privire la:





Obtaining the access to the VPS by making use of
EY electronical signatures or by assisting the entity
with obtaining electronical signature;
Further monitoring the VPS and accordingly
informing the entity on any correspondence with the
authorities.





Obținerea accesului la SVP prin utilizarea semnăturilor
electronice EY sau acordând asistență entității în ceea ce
privește obținerea semnăturii electronice;
Monitorizarea în continuare a SVP și informarea
corespunzătoare a entității cu privire la orice
corespondență cu autoritățile.
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To successfully complete the registration in VPS, we are
available for a discussion in order to assess your position and
the steps needed to further continue with the process.

Pentru a finaliza cu succes înregistrarea în SPV, suntem
disponibili pentru o discuție cu scopul de a evalua poziția
dumneavoastră și pașii necesari pentru a continua procesul mai
departe.

Should you have any additional questions on the items above
or questions on matters not yet covered by the present letter,
you are welcome to contact us.

În cazul în care aveți întrebări suplimentare cu privire la punctele
abordate mai sus sau întrebări referitoare la aspecte care nu au
fost abordate în adresa prezentă, vă rugăm să ne contactați.

For additional information, please contact:

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Jean-Marc Cambien, Partner – Indirect Taxes

Jean-Marc Cambien, Partener – Impozite Indirecte

Ernst & Young SRL
Bucharest Tower Center Building,
22nd Floor, 15-17 Ion Mihalache Blvd.,
Sector 1, 011171, Bucharest, Romania
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com

Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
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