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Definiţii

sunt preţurile de transfer?

Conform Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică
întreprindere transferă bunuri fizice, active necorporale sau furnizează

sunt întreprinderile afiliate?

Conform OCDE: „Două întreprinderi sunt afiliate dacă una
controlul sau capitalul celeilalte sau dacă „aceleaşi persoane
capitalul ambelor întreprinderi.

reprezintă principiul preţului de piaţă?reprezintă principiul preţului de piaţă?

Conform OCDE: „ tranzacția între părțile afiliate trebuie să
încheiată o tranzacție similară între părți independente, în

afiliați nu este în ”intervalul de piață”, se consideră că profiturile
reflectate, afectând astfel impozitele și taxele plătite.“*

este intervalul preţului de piaţă?

Conform OCDE: „Un interval de valori care sunt acceptabile
afiliate respectă principiul preţului de piaţă şi care derivă
transfer unor date comparabile multiple sau din aplicarea unor

transferpricing.ro

Definiţii

Economică (OCDE): „Preţurile de transfer sunt preţuri la
furnizează servicii unor întreprinderi afiliate”.

dintre întreprinderi participă direct sau indirect la gestionarea,
persoane participă direct sau indirect la gestionarea, controlul

fie încheiată la preț de piață, altfel spus la prețul la care
în condiții economice comparabile. Dacă prețul tranzacției

profiturile obținute de părți în urma tranzacției nu sunt

acceptabile pentru a stabili dacă condiţiile unei tranzacţii între
fie din aplicarea aceleiaşi metode de stabilire a preţurilor

unor metode diferite privind stabilirea preţurilor de transfer”



Preţurile de transfer

Istoric

Primele studii ştiinţifice privind Preţurile de transfer s-au făcut în anii
serviciilor ce sunt vândute/transferate între divizii diferite ale aceleiaşi

introdus legislaţia specifică la sfârşitul anilor ’60.

/1998 - introduc legislaţia specifică: China, Slovacia, Brazilia,
Spania, Australia, Africa de Sud.

1999/2000 - introduc legislaţia specifică: Germania, Kazahstan,
Britanie.Britanie.

/2002 - introduc legislaţia specifică: Thailanda, Portugalia, Polonia,

2003/2004 - introduc legislaţia specifică: România, Columbia, Malaiezia.

Legislaţia internaţională:

Convenţia cadru pentru evitarea dublei impuneri;

Codul de conduită al preţurilor de transfer;

Ghidul referitor la preţuri de transfer pentru întreprinderile multinaţionale şi administraţii fiscale

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) publică primul ghid al preţurilor de transfer în anul 1997, repub
anul 2010. 

Scopul Ghidului:

Diminuarea conflictului dintre administraţiile fiscale şi societăţile multinaţionale

Reguli şi reglementări interne în general conforme cu Ghidul OCDE.

Preţurile de transfer

Istoric

anii ’40 în mediul universitar din SUA. Studiile tratau preţurile
aceleiaşi societăţi, pentru a reflecta performanţele economice ale acestora

Brazilia, Japonia, Italia, Noua Zeelandă, Mexic, Republica Coreeană,

Kazahstan, Rusia, Danemarca, Belgia, Venezuela, Argentina, Canada,

Polonia, Peru, India, Olanda.

legislaţia specifică: România, Columbia, Malaiezia.

Ghidul referitor la preţuri de transfer pentru întreprinderile multinaţionale şi administraţii fiscale.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) publică primul ghid al preţurilor de transfer în anul 1997, republic

Diminuarea conflictului dintre administraţiile fiscale şi societăţile multinaţionale;

Reguli şi reglementări interne în general conforme cu Ghidul OCDE.



Preţurile de transfer
Cadrul legislativ național în domeniul prețurile de transfer

LEGEA nr. 227/2015 privind Codul fiscal (art.7, art

LEGEA nr. 207/2015 privind Codul de procedura

H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
fiscal;

OPANAF nr. 3736/2015 pentru aprobarea Procedurii
anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emitereaanticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea

ORDINUL nr. 222/2008 privind conţinutul dosarului

ORDINUL nr. 3737/2015 privind aprobarea
ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre

ORDINUL nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor,
condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer
transfer;

LEGEA nr. 287/2009 privind Codul civil (art.406 - gradul

Ghidul OCDE.

Preţurile de transfer
Cadrul legislativ național în domeniul prețurile de transfer

art. 11);

fiscala (art. 52, art. 108).

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind

Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale
emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate;emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate;

dosarului de prețuri de transfer;

modelului şi conţinutului formularului "Decizie
dintre persoanele afiliate";

tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul
transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor

gradul de rudenie);



Preţurile de transfer
Metode de stabilire a preţurilor de transfer

metoda comparării preţurilor: – compararea preţurilor
convenite în relaţiile cu persoane independente, pentru tranzacţii

compararea preţurilor convenite între persoane independente,
externă a preţurilor);

comparabilitatea condiţiilor economice şi/sau termenilor

perioada de tranzacţionare;

modul de calcul al valorii sau valorilor comparabile externe

metoda cost-plus: - metoda se bazează pe majorarea
corespunzătoare domeniului de activitate al contribuabilului
transferului de mărfuri sau de servicii între persoane afiliate,
furnizorului de servicii. Costul plus profitul furnizorului
corespunzător prin referinţă la costul plus profitul aceluiaşi

Preţurile de transfer
Metode de stabilire a preţurilor de transfer

preţurilor convenite între persoane afiliate cu
tranzacţii comparabile (compararea internă a preţurilor)

independente, pentru tranzacţii comparabile (compararea

termenilor contractuali, în funcţie de informaţiile identificate

externe.

majorarea costurilor principale cu o marjă de
contribuabilului. Punctul de plecare pentru această metodă,

afiliate, este reprezentat de costurile producătorului
furnizorului într-o tranzacţie între părţi afiliate va fi stabilit

aceluiaşi furnizor în comparaţie cu tranzacţiile între terţi



Preţurile de transfer
Metode de stabilire a preţurilor de transfer

metoda preţului de revânzare: - preţul de piaţă este
serviciilor către entităţi independente, diminuat cu cheltuielile

profit. Această metodă se aplică în cazul în care cel care
metoda împărţirii profitului: - se aplică în cazurile în

îndeplinite, riscuri asumate şi active utilizate) fiecărei părţiîndeplinite, riscuri asumate şi active utilizate) fiecărei părţi
când tranzacţiile efectuate între persoane afiliate sunt interdependente,
tranzacţii comparabile;

presupune estimarea profitului obţinut de persoanele afiliate
acestor profituri între persoanele afiliate proporţional cu profitul

împărţirea profiturilor trebuie să se realizeze printr-o estimare
urma uneia sau a mai multor tranzacţii de către fiecare persoană

profiturile trebuie împărţite astfel încât să reflecte funcţiile
fiecare dintre părţi;
profiturile trebuie împărţite astfel încât să reflecte funcţiile

fiecare dintre părţi.

Preţurile de transfer
Metode de stabilire a preţurilor de transfer

este determinat pe baza preţului de revânzare al produselor
cheltuielile de vânzare, alte cheltuieli ale contribuabilului şi o

revinde nu majorează substanţial valoarea produsului.
în care nu se poate face o împărţire a contribuţiilor (funcţii
participante la un proiect sau o tranzacţie; se foloseşteparticipante la un proiect sau o tranzacţie; se foloseşte

interdependente, astfel încât nu este posibilă identificarea

afiliate în urma uneia sau a mai multor tranzacţii şi împărţirea
profitul care ar fi fost obţinut de către persoane independente

estimare adecvată a veniturilor realizate şi a costurilor suportate
persoană;

funcţiile efectuate, riscurile asumate şi activele folosite de

funcţiile efectuate, riscurile asumate şi activele folosite de



Preţurile de transfer

Metode de stabilire a preţurilor de transfer

e) Metoda marjei nete: - este cea mai uzualǎ metodă
societatea analizată şi societăţi terţe selectate;

are în vedere calcularea marjei nete a profitului, obţinută
persoane afiliate, şi estimarea acestei marje pe baza nivelului
independente sau pe baza marjei obţinute în tranzacţii comparabile

implică efectuarea unei comparaţii între anumiţi indicatori
persoanelor independente care activează în cadrul aceluiaşi

Indicatorii financiari utilizați în aplicarea metodei marjei nete sunt următorii:

Rata rentabilităţii costurilor totale;

Rata rentabilităţii vânzărilor;

Rata rentabilităţii activelor.

orice altă metodă recunoscută în liniile directoare

Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Preţurile de transfer

Metode de stabilire a preţurilor de transfer

metodă dată fiind sensibilitatea scăzută la diferenţe funcţionale

obţinută de o persoană în urma uneia sau a mai multor tranzacţii
nivelului obţinut de către aceeaşi persoană în tranzacţii cu persoane

comparabile efectuate de persoane independente.

indicatori financiari ai persoanelor afiliate şi aceiaşi indicatori
aceluiaşi domeniu de activitate;

Indicatorii financiari utilizați în aplicarea metodei marjei nete sunt următorii:

privind preţurile de transfer, emise de Organizaţia



Preţurile de transfer

La stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor
foloseşte una dintre metodele prezentate

În vederea stabilirii celei mai
următoarele elemente:următoarele elemente:

a) metoda care se apropie cel mai
stabilite preţurile supuse liberei concurenţe
punct de vedere comercial;

b) metoda pentru care sunt disponibile
efectivă a persoanelor afiliate implicate
concurenţe;

c) gradul de precizie cu care se

Preţurile de transfer

tranzacţiilor dintre persoane afiliate
prezentate mai sus.

adecvate metode se au în vedere

mai mult de împrejurările în care
concurenţe pe pieţe comparabile

disponibile date rezultate din funcţionarea
implicate în tranzacţii supuse liberei

pot face ajustări în vederea obţinerii



Dosarul Preţurilor

Condițiile de solicitare și prezentare a dosarului prețurilor
fost introduse condiții diferențiate pentru întocmirea

(mari, mijlocii, mici) şi valoarea anuală a tranzacțiilor derulate
Ordinul 442/2016 prevede un prim set de praguri de semnificație
afiliate derulate de mari contribuabili:

200.000 euro, în cazul dobânzilor înregistrate cu serviciile
250.000 euro, în cazul prestărilor de servicii;
350.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind achiziții / vânzări

Pentru contribuabilii mari, alții decât cei de mai sus,Pentru contribuabilii mari, alții decât cei de mai sus,
prevede un al doilea set de praguri de semnificație, după

50.000 euro, în cazul dobânzilor înregistrate cu serviciile
50.000 euro, în cazul prestărilor de servicii;
100.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind achiziții / vânzări

Contribuabilii mari care au tranzacții cu persoane afiliate
Restul contribuabililor mari, precum si contribuabilii mici

mari decât al doilea set de praguri de semnificație

Ordinul intra in vigoare in data de 2 februarie 2016.
Prevederile ordinului se aplica procedurilor de administrare
Pentru procedurile de administrare inițiate anterior datei de
momentul inițierii acestora.
Contribuabilii mari care au tranzacții cu persoane afiliate
obligația de a întocmi anual dosarul pentru tranzacțiile

or de transfer - 2016

prețurilor de transfer
şi prezentarea dosarului, în funcție de categoria contribuabililor

derulate cu persoane afiliate, pe categorie de tranzacție.
semnificație avute în vedere pentru valoarea tranzacțiilor

serviciile financiare;

vânzări de bunuri corporale sau necorporale.
sus, precum şi pentru contribuabilii mici şi mijlocii,sus, precum şi pentru contribuabilii mici şi mijlocii,

după cum urmează:
serviciile financiare;

vânzări de bunuri corporale sau necorporale.
afiliate egale sau mai mari decât primul set de praguri de semnificație

mici si mijlocii, care au tranzacții cu persoane afiliate egale

inițiate după data de 1 ianuarie 2016.
de 1 ianuarie 2016 sunt aplicabile prevederile legale in

afiliate peste primul set de praguri de semnificație
tranzacțiile derulate începând cu anul 2016.



Dosarul Preţurilor de transfer

- ORBIS - ANAF
- AMADEUS – CONSULTANŢI

de transfer – Baza de date

CONSULTANŢII FISCALI



Dosarul Preţurilor de transfer

Această temă a fost
considerente:

Regimul preţurilor de transfer
terminus” al ingeniozităţii
a legislaţiei fiscale, deoarece
legătura între reglementările
diferite pieţe naţionale.

Mai mult chiar, pornind
structura costului produselor
influenţele de natură fiscală

de transfer – Studiu de caz

aleasă din următoarele

transfer reprezintă „punctul
ingeniozităţii în materie de exploatare

deoarece constituie liantul de
reglementările fiscale existente pe

pornind de la premisa că în
produselor se regăsesc şi

fiscală (uneori, deloc de



Dosarul Preţurilor de transfer

1. Prezentarea firmei
Societatea Romvag S.A este o
vagoane de marfǎ a grupului Internaţional
Societatea Romvag S.A este o
anul 1990, cu sediul social în Bucureşti,anul 1990, cu sediul social în Bucureşti,
88 – 103, România, al cărui
constituie producţia de vagoane

Societatea Romvag S.A este certificat
de marfǎ de către Căile Ferate
relevante din alte țǎri europene
Austria, Franţa, Marea Britanie,
Olanda şi Cehia.

de transfer – Studiu de caz

o societate pentru producerea de
Internaţional Railways Industries.

o societate pe acţiuni înfiinţatǎ în
Bucureşti, Calea Aurel Vǎcǎreşti, nrBucureşti, Calea Aurel Vǎcǎreşti, nr

principal obiect de activitate
vagoane de marfǎ.

certificatǎ ca producător de vagoane
Ferate Române şi de către entităţile

precum: Germania, Belgia, Elveţia,
Britanie, Slovacia, Italia, Suedia, Ungaria,



Dosarul Preţurilor de transfer

2. Date financiare
Principalele date financiare consolidate
perioada 2006 – 2010 sunt prezentate
Informaţii financiare 2006Informaţii financiare 2006

Cifra de afaceri 67.284

Rezultatul net 53.796

Total active 196.523

de transfer – Studiu de caz

consolidate ale Grupului pentru
prezentate in tabelul alăturat:

2007 2008 2009 20102007 2008 2009 2010

110.260 176.146 188.696 67.818

-8.922 -5.661 -14.004 -49.422

118.285 171.875 188.541 146.404



Dosarul Preţurilor de transfer

În perioada 1 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2010,
tranzacţii cu pǎrțile afiliate din grupul IRS:
- producţia şi vânzarea de vagoane de marfǎ de cǎtre
- producţia şi vânzarea de boghiuri de către SC. Romvag
Selecţia indicatorului de profitabilitate
Indicatorul de profitabilitate utilizat in acest studiuIndicatorul de profitabilitate utilizat in acest studiu
costurilor operaţionale (de exploatare), ce exprimă profitabilitatea
a costurilor operaţionale. Acest indicator de profitabilitate
ţinând cont de costurile pe care acesta le înregistrează

Marja netă de profit aferentă costurilor operaţionale (2006 

Nr. 
companii

Minim Cuartila inferioar

Eşantionul 
final

9 1,58% 3,01%

de transfer – Studiu de caz

SC. Romvag S.A a fost implicatǎ în urmǎtoarele tipuri

SC. Romvag S.A cǎtre IRS Industries;
Romvag S.A cǎtre IRS Industries şi Meva.

de comparabilitate este marja netă de profit aferentde comparabilitate este marja netă de profit aferent
profitabilitatea unei companii prin raportarea la valoarea total

profitabilitate reflectă cu acurateţe profitabilitatea unui producător,
înregistrează pentru a adăuga valoare produselor realizate.

costurilor operaţionale (2006 - 2010)

inferioară Mediana Cuartila superioară Maxim

3,72% 11,01% 11,92% 



CONCLUZII

Obiectivul acestui dosar a fost de a stabili dac
desfăşurate între Romvag S.A şi pǎrțile sale afiliate

conformitate cu principiul valorii de piațǎ.

Marja de profit aferentǎ costurilor operaţionale pentru
pentru perioada 2006 – 2010 variază intre 1,58% şi

01% (cuartila inferioarǎ) şi 11,01% (cuartila superioar01% (cuartila inferioarǎ) şi 11,01% (cuartila superioar

conformitate cu legislaţia localǎ, acest interval (respectiv
estimare pertinentǎ cu privire la valoarea de piaţǎ

urma analizei efectuate, am concluzionat cǎ tranzacţiile
rțile sale afiliate în decursul perioadei 2006 – 2010

piațǎ, aşa cum acesta este definit în Liniile directoare

CONCLUZII

dacǎ prețurile de transfer aplicate în cazul tranzacţiilor
afiliate în decursul perioadei 2006 – 2010 sunt fundamentate

pentru companiile independente incluse în eşantionul
şi 11,92%; intervalul de piaţǎ calculat este cuprins

superioarǎ), cu mediana la 3,72%.superioarǎ), cu mediana la 3,72%.

(respectiv intre 3,01% şi 11,92%) este considerat
ǎ.

tranzacţiile intra-grup desfăşurate între Romvag
2010 s-au desfăşurat cu respectarea principiului valorii

directoare OCDE şi în legislaţia internǎ.
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