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Metodele de stabilire a
pre]urilor de transfer sunt
instrumente analitice pentru determinarea sau eva
luarea valorii de pia]= a
tranzac]iilor efectuate \ntre
persoane afiliate.
Societ=]ile multina]ionale
folosesc aceste metode \n
scopul planific=rii fiscale
[i/sau document=rii pre]u rilor de transfer practicate.
Autorit=]ile fiscale utilizeaz= aceste metode pentru
a testa valoarea de pia]= a
tranzac]iilor dintre persoane afiliate \n vederea
determin=rii „profiturilor
reale”, adic= a profiturilor
ce ar fi fost ob]inute \n lipsa
rela]iei de afiliere dintre
cele dou= p=r]i.
Scopul acestui al doilea articol din seria „Pre]urile de
transfer pe \n]elesul tuturor” este de a prezenta
metodele de stabilire a
pre]urilor de transfer
prev=zute de legisla]ia ro m`neasc= precum [i considerentele practice ce trebuie
avute \n vedere de c=tre
contribuabili la alegerea
unei anumite metode.
1. Vezi paragraful 1.68 din Ghidul OECD
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METODELE DE STABILIRE

Scurt= prezentare a metodelor
Similar cu liniile directoare privind pre]urile de transfer emise de Organiza]ia pentru Cooperare [i Dezvoltare Economic= (denumite \n continuare „Ghidul OECD”),
legisla]ia domestic= face referire la 5 metode de stabilire a pre]urilor de transfer.
Acestea se \mpart \n 2 mari categorii. i) metode tradi]ionale, [i (ii) metode
tranzac]ionale. |n prima categorie sunt incluse: metoda compar=rii pre]urilor,
metoda cost plus [i metoda pre]ului de rev`nzare. Cea de-a doua categorie
cuprinde: metoda marjei nete [i metoda \mp=r]irii profitului.

METODE
Metode tradi]ionale

Metode tranzac]ionale

Metoda compar=rii pre]urilor

Metoda marjei nete

Metoda cost plus

Metoda \mp=r]irii profitului

Metoda pre]ului de rev`nzare
Figura 1: Metode de stabilire a pre]urilor de transfer

Pe scurt, putem sintetiza procesul de determinare a pre]urilor de transfer \n
func]ie de metoda utilizat= astfel: metoda compar=rii pre]urilor compar= pre]urile
practicate \n cadrul unor tranzac]ii similare, metoda cost plus compar= marje
brute de profit realizate peste costuri, iar metoda pre]ului de rev`nzare compar=
marje brute din v`nz=ri. Metoda marjei nete compar= marjele nete de profit
ob]inute de societatea multina]ional= cu marjele nete de profit ob]inute de persoane independente din activit=]i similare, \n timp ce metoda \mp=r]irii profitului
porne[te de la profitul agregat ob]inut de persoanele afiliate \n urma tranzac]iilor
desf=[urate [i \mparte acest profit \ntre participan]i \n func]ie de contribu]ia
fiec=ruia.
|n plus, fa]= de cele 5 metode stipulate de legisla]ia domestic= men]ionate mai sus,
Ghidul OECD permite aplicarea/utilizarea [i a altor metode, cu condi]ia ca pre]urile de transfer astfel stabilite s= respecte principiul valorii de pia]= iar contribuabilul s= justifice printr-o documenta]ie necesitatea alegerii respectivei metode1.
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Alegerea metodei de determinare a pre]urilor de transfer
Alegerea metodelor de determinare a pre]urilor de transfer
difer= de la o societate la alta, oportunitatea aplic=rii
oric=reia dintre metode fiind influen]at= de caracteristicile
tranzac]iilor analizate. Astfel, selectarea unei anumite metode depinde de existen]a tranzac]iilor comparabile desf=[urate \ntre persoane independente (a[a-numitele „tranzac]ii
necontrolate”) precum [i de al]i factori de comparabilitate
dup= cum urmeaz=: caracteristicile bunurilor sau serviciilor
tranzac]ionate (e.x. caracteristicele fizice ale bunurilor,
natura bunurilor – tangibile sau intangibile, etc.), func]iile
\ndeplinite [i riscurile asumate de p=r]ile \n tranzac]ie (ex.
func]ia de produc]ie, marketing, distribu]ie, riscul de pia]=,
riscul de inventar sau riscul de ne\ncasare a crean]elor etc.),
termenii contractuali ai tranzac]iei respective (ex. termenii
de plat=, reducerile comerciale, garan]iile acordate etc.), circumstan]ele economice (ex. condi]iile pie]ei unde sunt tranzac]ionate bunurile respective etc.) [i strategiile de afaceri
implementate (ex. scheme de penetrare a pie]elor etc.).
Selectarea unei anumite metode depinde totodat= de completitudinea [i acurate]ea informa]iilor disponibile precum [i de sco-

pul utiliz=rii metodei \n cauz=, respectiv pentru planificare fiscal=, documenta]ie sau \n vederea justific=rii valorii de pia]= a
tranzac]iilor deja efectuate. De asemenea, pot exista situa]ii \n
care este indicat= utilizarea mai multor metode pentru a determina sau testa valorea de pia]= a pre]urilor de transfer practicate.
Mai mult, \n alegerea unei anumite metode contribuabilii
care desf=[oar= tranzac]ii cu persoane afiliate trebuie s= ia \n
considerare prevederile legisla]iei domestice referitoare la
ierarhizarea metodelor2 precum [i indica]iile specifice referitoarea la aplicabilitatea anumitor metode \n cazul anumitor
tipuri de tranzac]ii.

De re]inut c= nici una dintre cele 5 metode men]ionate
nu este \n sine corect= sau gre[it= av`nd \n vedere un
ansamblu de circumstan]e date. Mai degrab=, se poate
afirma c= alegerea celei mai adecvate metode de determinare a pre]urilor de transfer se bazeaz= pe identificarea acelei metode care, \n circumstan]ele tranzac]iei
analizate, ofer= cea mai potrivit= m=sur= sau cea mai
bun= estimare a unei valori de pia]=.

metoda

Metoda compar=rii pre]urilor compar= pre]urile stabilite pentru transferul bunurilor sau serviciilor. Astfel,
pre]ul aferent unei tranzac]ii \ntre persoane afiliate („tranzac]ii controlate”
efectuate la „pre]uri controlate”) este
comparat cu pre]ul aferent unei tranzac]ii \ntre ter]i („tranzac]ii necontrolate” efectuate la „pre]uri
necontrolate”). Aceast= metod= poate
fi folosit= mai ales \n cazurile \n care
bunurile sau serviciile care fac obiec-
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obiectul tranzac]iilor \ntre persoane
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Figura 2: Metoda compar=rii pre]urilor - comparabila intern=
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Figura 3: Metoda compar=rii pre]urilor - comparabila extern=

|n practic=, pre]uri necontrolate
pot fi identificate \n urmatoarele
dou= situa]ii:
 atunci c`nd una din p=r]ile afiliate
la tranzac]ie \ncheie tranzac]ii similare cu o entitate independent=, \n
condi]ii comparabile din punct de
vedere comercial (respectiv \n cantit=]i comparabile, \n acela[i punct din
lan]ul de produc]ie [i de distribu]ie [i
\n condi]ii comparabile de livrare [i
de plat=) - „comparabile interne”;
 atunci c`nd ter]e persoane tranzac]ioneaz= bunuri sau servicii identice sau similare \n condi]ii
comparabile cu tranzac]iile efectuate
\ntre persoane afiliate – „comparabile externe”.
|n vederea aplic=rii metodei compar=rii
pre]ului, este necesar ca una dintre
urm=toarele dou= condi]ii s= fie
\ndeplinit=: (i) nici una dintre
diferen]ele (dac= exist=) \ntre tranzac]iile comparate sau \ntre companiile
care iau parte la aceste tranzac]ii nu ar
putea avea un efect material asupra
pre]ului tranzac]iei pe o pia]= deschis=;
sau (ii) se pot efectua ajust=ri cu un grad
ridicat de acurate]e pentru a elimina
efectele unor astfel de diferen]e.

2. Legisla]ia domestic= nu prevede ad-literam o ierarhizare a metodelor descrise mai sus dar men]ioneaz= c= \n cazul \n care nu se folosesc metodele tradi]ionale de determinare a pre]urilor de transfer contribuabilii trebuie s= justifice aceast= op]iune
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 metoda compar=rii pre]urilor este
preferat= de autorit=]ile fiscale [i de
Ghidul OECD3; aceast= metod= este
utilizat= \n principal pentru a stabili
pre]ul de transfer aferent comisioanelor, redeven]elor precum [i
nivelul ratei dob`nzii \ntre persoane
afiliate;
 gradul de comparabilitate \ntre
tranzac]iile controlate [i tranzac]iile
necontrolate este presupus at`t de ridicat, \nc`t aplicarea ei \n practic= este
foarte dificil= din cauza lipsei de tranzac]ii comparabile [i/sau a posibilit=]ii
de a efectua ajust=ri suficient de precise pentru a atinge gradul de comparabilitate cerut \ntre tranzac]iile
analizate. Bine\nteles, atunci c`nd este
posibil s= se g=seasc= tranzac]ii comparabile necontrolate, metoda compar=rii pre]urilor este cel mai direct [i
mai sigur mod de evaluare a principiului valorii de pia]=;
 comparabilitatea, respectiv
similitudinea produselor care fac
obiectul tranzac]iilor analizate este
factorul decisiv pentru aplicarea

Pentru determinarea pre]ului pie]ei,
metoda cost plus porne[te de la costul
\nregistrat de produc=torul bunurilor
sau prestatorul serviciului \ntr-o tranzac]ie controlat=, la care se adaug= o
marj= de profit corespunz=toare domeniului de activitate a contribuabilului5.
Dac= marja de profit este la valoarea de
pia]=, pre]ul de transfer va fi la valoarea
de pia]=.

Luca Production SRL (denumit= \n
continuare „Luca Production”) [i Luca
Distribution Ltd (denumit= \n continuare „Luca Distrubution”) sunt dou=
societ=]i care fac parte din
grupul Luca International. Luca
Production are ca obiect de activitate produc]ia de echipament
sportiv \n timp ce Luca Distribution este distribuitor pentru
echipamentul sportiv produs de
Luca Production.

EXEMPLU

Aspecte importante

Luca Production vinde 1,000 de rachete de tenis AirProDrive c=tre Luca
Distribution la pre]ul de 100 unit=]i
racheta. |n acela[i timp, Luca Production vinde \n acelea[i condi]ii 300 de
rachete Air ProDrive c=tre un distribuitor independent la pre]ul de
transfer de 111 unit=]i, singura
diferen]= \ntre cele dou= tranzac]ii
fiind num=rul de rachete v`ndut. Politica comercial= a societ=]ii Luca Pro-

acestei metode4. Un alt factor
important de comparabilitate este
reprezentat de pia]a unde sunt

referin]= marja de profit realizat= din
tranzac]ii comparabile necontrolate.
marj= de

|n acest caz, v`nzarile de rachete c=tre
distribuitorul independent reprezint= o
comparabil= intern= pe care o putem
folosi pentru a testa valoarea de pia]= a
tranzac]iei controlate dintre Luca Production [i Luca Distribution. Pentru a
\ndeplini condi]iile de comparabilitate
cerute de metoda compar=rii pre]urilor
este important s= facem ajustarea pentru diferen]a \n volumul de rachete
v`ndute c=tre cei doi distribuitori (respectiv s= aplic=m discountul de 10% la
pre]ul de v`nzare c=tre distributorul independent, 111 unit=]i [i s= compar=m
rezultatul ob]inut cu pre]ul de transfer
dintre Luca Production [i Luca Distribution). |n urma efectu=rii acestei ajust=ri, putem afirma ca pre]ul de transfer
de 100 unit=]i \ntre cele dou= persoane
afiliate este la valoarea de pia]=.

tranzac]ionate bunurile respective,
termenii contractuali [i strategiile de
afaceri aplicate.

metoda

COST PLUS

duction men]ioneaz= acordarea unui
discount de 10% pentru v`nzari de rachete mai mari de 700 unit=]i.

Atunci c`nd se folosesc comparabile
externe, marja de profit se va determina \n baza unui studiu de analiz=
comparativ= efectuat pe un e[antion
de societ=]i independente care au un
profil func]ional [i de risc similar cu al
persoanei afiliate testate.
ntrolat=

profit co

Cump=r=tor (parte afiliat=)

V`nz=tor (parte afiliat=)

La fel ca [i \n cazul metodei compar=rii
pre]urilor, \n mod ideal, aceast=
metod= poate fi aplicat= cu succes \n
cazul \n care, spre exemplu, un produc=tor vinde produsele finite at`t
c=tre o persoan= afiliat=, c`t [i c=tre o
ter]= persoan= („comparabila intern=”) sau c`nd produse finite similare sunt tranzac]ionate \ntre persoane
ter]e („comparabila extern=”). Astfel,
valoarea de pia]= a tranzac]iilor controlate va fi determinat= lu`nd ca

marj= de
profit ne
controlat=

Cump=r=tor (ter]= parte)

Figura 4: Metoda cost plus - comparabila intern=
marj= de profit controlat=
V`nz=tor (parte afiliat=)

Cump=r=tor (parte afiliat=)
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V`nz=tor (ter]= parte)
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Figura 5: Metoda cost plus - comparabila extern=

3. |n conformitate cu legisla]ia domestic=, \n cazul \n care metoda compar=rii pre]urilor nu este folosit= pentru justificarea valorii de pia]= a tranzac]iilor controlate, contribuabilii trebuie s= justifice de ce nu s-a aplicat ac east= metod=
4. Metoda c ompar=rii pre]urilor se poate aplica c u suc ces atunci c`nd analiz=m pre]ul de transfer al bunurilor/ m=rfurilor fungibile deoarece pre]ul unor astfel de produse
este furnizat de bursele de m=rfuri
5. Marja de profit trebuie s=-i permit= societ=]ii s = ob]in= un profit adecvat ce reflect= func]iile \ndeplinite, riscurile asumate [i condi]iile pie]ei. Marja de profit se poate
determin= astfel: marja de profit = (v`nz=ri – c ostul bunurilor) / costul bunurilor * 100
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|n cazul \n care bunurile sau serviciile
care fac obiectul tranzac]iilor sunt
transferate succesiv prin intermediul
unui num=r de persoane afiliate,
metoda cost plus va fi aplicat= separat
pentru fiecare etap= a transferului,
lu`ndu-se \n considerare rolul [i activit=]ile \ndeplinite de fiecare persoan= participant= la tranzac]ie.

Aspecte importante

 metoda cost plus se utilizeaz= \n
cazul v`nz=rilor de bunuri semifabricate \ntre p=r]i afiliate, contractelor de
v`nzare-cump=rare pe termen lung
precum [i \n cazul prest=rilor de servicii (ex. servicii de lohn, servicii profesionale, servicii de cercetare –
dezvoltare etc.);
 spre deosebire de metoda compar=rii pre]urilor, metoda cost plus
necesit= mai pu]ine ajust=ri pentru a
reflecta diferen]ele \ntre produse, accentul fiind pus \n schimb pe natura
func]iilor efectuate [i a riscurilor asumate de p=r]ile participante \n tran-

Metoda pre]ului de rev`nzare
stabile[te pre]urile de transfer pornind
de la pre]ul la care un produs care a
fost achizi]ionat de la o persoan=
afiliat= este rev`ndut unui ter].
Acest pre], pre]ul de rev`nzare, este
ulterior redus cu o marj= brut=
corespunz=toare6 care s=-i permit=
societ=]ii ob]inerea unui profit ce
reflect= func]iile \ndeplinite de
societate, riscurile asumate [i
condi]iile pie]ei. Ceea ce r=m`ne dup=
sc=derea marjei de profit poate fi privit
ca un pre] de pia]= pentru transferul
ini]ial de bunuri \ntre cele dou= p=r]i
afiliate.

zac]ie precum [i pe termenii
tranzac]iilor. Astfel, metoda cost plus
se concentreaz= pe circumstan]ele \n
care are loc tranzac]ia [i nu impune ca
bunurile care fac obiectul tranzac]iei
necontrolate s= fie identice cu cele
dintr-o tranzac]ie controlat=;
 pentru aplicarea acestei metode
este necesar= definirea categoriilor de
cheltuieli care vor intra \n baza de costuri. |n cazul \n care structura bazei de
cost aferent= tranzac]iei controlate
difer= fa]= de cea a tranzac]iei necontrolate [i nu se pot efectua ajust=ri
pentru a elimina aceste diferen]e,
metoda cost plus nu poate fi aplicat=;
 un alt aspect important \l
reprezint= tratamentele contabile
diferite aplicate de c=tre persoanele
afiliate [i cele independente. |n unele
cazuri, din cauza tratamentului diferit
pe care societ=]ile \l aplica la nivelul
Luca Production produce 2 tipuri de
mingi de tenis: mingi AllCourts [i
mingi Training. Costul de produc]ie pentru o cutie de mingi
AllCourts este de 10 unit=]i iar
pentru o cutie de mingi Training
este de 8 unit=]i. Mingile AllCourts sunt v`ndute c=tre Luca
Distribution la pre]ul de 12
unit=]i iar mingile Training sunt
v`ndute c=tre distribuitorul independent la 9.6 unit=]i, celelate
condi]ii ale tranzac]iei fiind similare.

EXEMPLU

Condi]ia pentru aplicabilitatea acestei
metode este ca cele dou= tranzac]ii s=
fie suficient de asem=n=toare astfel
\nc`t nici una dintre diferen]ele \ntre
tranzac]iile comparate (dac= exist=) s=
nu aib= un efect material asupra marjei
de profit testate sau, \n cazul \n care
exist= diferen]e materiale, s= se poat=
efectua ajust=ri pentru a elimina
efectele unor astfel de diferen]e.

metoda

PRE}ULUI DE
REV~NZARE
La fel ca [i metoda compar=rii pre]urilor
[i metoda cost plus, metoda pre]ului de
rev`nzare se poate aplica lu`nd \n considerare poten]ialele comparabile interne
sau externe. |n cazul comparabilelor interne, marja brut= din v`nz=ri realizat=
de persoana afiliat= din tranzac]ia controlat= va fi evaluat= prin compararea

costurilor, afect`nd asftel marja de
profit, poate fi necesar, pentru comparabilitate [i abordare consecvent=, s=
se ]in= cont de anumite cheltuieli opera]ionale. |n asemenea circumstan]e,
metoda cost-plus tinde s= utilizeze o
marj= net= a profitului, mai degrab=
dec`t o marja brut=, care inseamn= \n
fapt utilizarea metodei marjei nete a
profitului folosind un indicator de
profit bazat pe metodologia cost-plus;
 situa]iile financiare preg=tite
conform reglement=rilor contabile
rom`ne[ti prezint= cheltuielile dup=
natura lor [i nu dup= destina]ie [i nu
permit realizarea unei separ=ri \ntre
costul m=rfurilor v`ndute / costul
serviciilor prestate [i celelalte cheltuieli
opera]ionale ale societ=]ilor
comparabile. Astfel, dac= nu exist=
comparabile interne, aplicarea
metodei cost plus devine dificil=.
Pentru a testa valoarea de pia]= a
pre]ului de v`nzare c=tre Luca Distribution, putem folosi marja de profit
realizat= peste costuri \n cadrul tranzac]iei necontrolate ca [i comparabila
intern= (adica 20%, (9.6-8)/8 *100) \n
vederea compar=rii acesteia cu marja
de profit peste costuri realizat= din
tranzac]ia comparabil= ((12-10)/10
*100). |n urma acestei analize, se
poate afirma c= pre]ul de transfer
pentru mingile AllCourts este la valoarea de pia]=.

acesteia cu marja brut= din v`nz=ri realizat= de aceea[i persoan= afiliat= dintr-o
tranzac]ie necontrolat=. |n cazul comparabilelor externe, marja brut= din v`nz=ri
realizat= de persoana afiliat= din
tranzac]ia controlat= va fi evaluat= prin
compararea acesteia cu marja brut= din
v`nz=ri realizat= de persoane ter]e av`nd
profil func]ional [i de risc similar cu al
persoanei afiliate testate [i care tranzac]ioneaz= bunuri similare \n condi]ii
similare7. |n cazul \n care exist= diferen]e
materiale \ntre tranzac]iile [i societ=]ile
comparate care pot afecta marjele brute
din v`nz=ri sunt necesare ajust=ri pentru
eliminarea unor astfel de diferen]e.

6. Marja brut= se calculeaz= astfel: marja brut= = (v`nzari – costul bunurilor)/ v`nz=ri * 100
7. |n practic=, marja brut= de profit se va determina \n baza unui studiu de analiz= comparativ= efectuat pe un e[antion de societ=]i independente care au un profil
func]ional [i de risc similar cu al pers oanei afiliate testate.
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Aspecte importante

 metoda pre]ului de rev`nzare este
\n general cea mai eficient= metod=
pentru analizarea activit=]ilor de distribu]ie; se utilizeaz= mai ales \n
cazurile c`nd compania intermediar=
nu a ad=ugat o valoare substan]ial=
produsului, ca de exemplu prin modificarea propriet=]ilor fizice ale acestuia
sau prin ad=ugarea unor atribute de
marketing (de exemplu m=rci de
comer]) \nainte de a-l revinde;
 spre deosebire de metoda compar=rii pre]urilor \n cadrul c=reia comparabilitatea produselor este o condi]ie
esen]ial=, pentru aplicarea metodei
pre]ului de rev`nzare aspectul compar=rii produselor are o importan]=
mai mic=8. |n schimb, aplicabilitatea
metodei pre]ului de rev`nzare este
condi]ionat= de similitudinea func]i ilor \ndeplinite, a riscurilor asumate [i
a termenilor contractuali. Impunerea
acestui grad ridicat de comparabilitate
se transpune \n practic= \n dificult=]i \n
a g=si societ=]i comparabile;
 eventualele diferen]e \ntre marja
brut= din v`nz=ri aferente tranzac]iilor

V`nz=tor (parte afiliat=)

Luca Distribution achizi]ioneaz=, \n
scopul rev`nz=rii, pantofi sport de la
Luca Production la pre]ul de 90
de unit=]i. Aceste bunuri sunt
v`ndute ter]ilor la pre]ul de 100
de unit=]i bucata. |n urma
analizei func]ionale efectuate a
rezultat ca Luca Distribution
ac]ioneaz= ca [i un distribuitor
cu func]ii [i riscuri limitate.
Mai mult, nu exist= comparabile
interne pentru a testa valoarea de
pia]= a marjei brute din v`nzari
ob]inute de Luca Distribution, \n
schimb exist= distribuitori
independen]i cu un profil func]ional

[i de risc similar cu al societ=]ii Luca
Distribution.
|n baza unui studiu de comparabilitate efectuat pe pia]a distribuitorilor
de pantofi sport a rezultat o marj=
medie brut= de v`nz=ri de 20%. Pentru a testa valoarea de pia]= a pre]ului
de transfer (adic= a pre]ului de
achizi]ie), se va diminua pre]ul de
rev`nzare la ter]i cu marja brut= de
v`nz=ri ob]inute de distribuitori independen]i (adic= 100 – 20% = 80). |n
urma unei astfel de analize se poate
afirma c= pre]ul de transfer dintre
Luca Distribution [i Luca Production
nu respect= principiul valorii de pia]=.

controlate [i marjele brute din v`nz=ri
aferente tranzac]iilor necontrolate pot
indica c= func]iile indeplinite, riscurile
asumate [i activele utilizate \n cadrul
celor dou= tranzac]ii analizate nu sunt
comparabile. |n acest caz, pentru a asigura comparabilitatea, este necesar s=
se efectueze ajust=ri (de exemplu, dac=
distribuitorul din tranzac]ia controlat=
de]ine un depozit, iar distribuitorul din
tranzac]ia necontrolat= nu de]ine un
depozit, \n scopul asigur=rii comparabilit=]ii sunt necesare ajust=ri pentru
func]ia de depozitare [i riscul de inventar);
 similar cu metoda cost plus,
diferen]ele \ntre standardele de contabilitate pentru calcularea [i raportarea marjelor brute din v`nz=ri

conduc la dificult=]i majore \n aplicarea metodei pre]ului de rev`nzare.
Toate aceste diferen]e (de exemplu
tipurile de cheltuieli care se iau \n calcul la determinarea costului
m=rfurilor) trebuie luate \n considerare
atunci c`nd se compar= marjele de
profit din tranzac]ii controlate [i
necontrolate;
 situa]iile financiare rom`ne[ti
prezint= cheltuielile \n func]ie de
natura acestora [i nu \n func]ie de destina]ia lor ceea ce conduce la imposibilitatea de a distinge \ntre costul
bunurilor v`ndute [i alte cheltuieli
opera]ionale ale comparabilelor. Astfel,
dac= nu exist= comparabile interne,
aplicarea metodei pre]ului de
rev`nzare devine foarte dificil=.

EXEMPLU

|n practic=, pot exista cazuri \n care
mai multe persoane afiliate sunt implicate \n lan]ul de distribu]ie. |n astfel de
situa]ii, metoda pre]ului de rev`nzare
se va aplica separat pentru fiecare entitate, lu`ndu-se \n considerare rolul [i
activit=]ile \ndeplinite de fiecare persoan= participant= la tranzac]ie.

marj= brut

= controla

t=

Distribuitor (parte afiliat=)
V`nz=tor (ter]= parte)

olat=
t= necontr
marj= bru

Figura 6: Metoda pre]ului de rev`nzare - comparabila intern=

V`nz=tor (parte afiliat=)

V`nz=tor (ter]= parte)

marj= brut= controlat=

marj= brut= necontrolat=

Distribuitor (parte afiliat=)

Distribuitor (ter]= parte)

Figura 7: Metoda pre]ului de rev`nzare - comparabila extern=
8. Bine\n]eles, cu c`t comparabilitatea produselor este mai ridic ata, cu at`t rezultatul analizei \n urma aplic=rii metodei pre]urilor de rev`nzare va fi mai exact
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Aceast= metod= opereaz= \ntr-un mod
similar cu metoda cost plus [i metoda
pre]ului de rev`nzare, principala diferen]= dintre ele fiind c= metoda marjei
nete (dup= cum arat= [i titlul) analizeaz= marjele nete de profitabilitate \n
timp ce metoda cost plus [i metoda
pre]ului de rev`nzare analizeaz= marjele brute9.
Metoda marjei nete presupune calculul
unor marje de profitabilitate ce sunt
determinate ca raport \ntre profitul din
exploatare rezultat dintr-o tranzac]ie
controlat= [i o anumit= baz= (de exemplu v`nz=ri, costuri, active). Pentru a
determina valoarea de pia]= a tranzac ]iilor controlate, marjele nete de profitabilitate astfel ob]inute sunt
comparate cu marjele nete ob]inute de
c=tre aceea[i persoan= afiliat= \n tranzac]ii cu persoane independente sau
cu marjele nete ob]inute de societ=]i
independente cu un profil func]ional [i
de risc similar cu cel al persoanei afiliate testate.

Aspecte importante

 metoda marjei nete este cel mai
des folosit= \n practic= \n primul r`nd
datorit= disponibilit=]ii datelor financiare necesare pentru a calcula diferi]i
indicatori financiari pentru testarea
profitabilit=]ii persoanelor afiliate;
 aceast= metoda este cea mai utilizat= \n procesul de documentare a
pre]urilor de transfer utilizate \n decursul unei perioade fiscale;
 un avantaj major al acestei
metode este c= marjele nete sunt mai
pu]in influen]ate de diferen]ele tranzac]ionale care au impact direct asupra
pre]ul tranzac]iei, pre] ce sta la baza
aplic=rii metodei compar=rii pre]urilor.
Mai mult, marjele nete sunt de asemenea mai tolerante la unele diferen]e

metoda

MARJEI NETE
func]ionale \ntre tranzac]iile controlate
[i tranzac]iile necontrolate dec`t marjele de profit brut ceea ce \nlesne[te
procesul de identificare a tranzac]iilor
necontrolate [i a societ=]ilor comparabile;
 pentru a facilita procesul de identificare a poten]ialelor societ=]i independente comparabile, determinarea
valorii de pia]= a tranzac]iilor controla te necesit= selectarea persoanei afiliate
din lan]ul de distribu]ie care \ndepline[te func]iile cu cel mai redus grad de
complexitate, de rutin= [i care nu
de]ine active intangibile valoroase
(spre exemplu, persoana afiliat= testat=
ar putea fi un distribuitor cu func]ii [i
riscuri limitate, un procesator, un pres tator de servicii de cercetare [i dezvoltare);
 societ=]ile independente comparabile sunt selectatea \n urma unei
analize comparative, sau studiu de
benchmarking. Se vor selecta doar
acele companii care au un profil
func]ional [i de risc similar cu al persoanei afiliate testate.
 metoda marjei nete trebuie s= ia
\n considerare numai acele profituri ale
persoanei afiliate care rezult= exclusiv
din tranzac]ia analizat=. Aplicarea
acestei metode la nivelul \ntregii societ=]i nu este adecvat= \n cazul \n care
societatea este angajat= \n mai multe
tranzac]ii diferite care, considerate ca
un tot unitar, nu pot fi comparate cu
Luca Production produce [i vinde
echipament sportiv pentru sporturi de iarn= c=tre distribuitorul
afiliat Luca Distribution. Persoana afiliat= testat= \n cadrul
acestei tranzac]ii este Luca Production. Rata de rentabilitate a
activelor ob]inut= de Luca Prodution este de 12%. |n baza unui
studiu de comparabilitate efectuat pe un e[antion de societ=]i cu un

EXEMPLU

Metoda marjei nete se bazeaz= pe teoria economic= conform c=reia marjele
nete de profit ob]inute de societ=]i care
desf=[oar= activit=]i similare pe aceea[i
pia]= [i \n cadrul aceleia[i industrii tind
s= se egalizeze dup= o anumit= perioad= de timp.

tranzac]iile \n care este angajat= o societate independent= comparabil=.
 \n cazul \n care societ=]ile independente analizate desf=[oar= at`t
tranzac]ii comparabile cu tranzac]iile
controlate ce fac obiectul studiului de
pre]uri de transfer (de exemplu v`nz=ri
de echipament sportiv), c`t [i tranzac ]ii necomparabile (de exemplu prest=ri
de servicii de contabilitate) este necesar= segmentarea situa]iilor financiare
a societ=]ilor pe cele dou= tipuri de activit=]i. Dac= aceast= segmentare nu
este posibil= din cauza lipsei informa]i ilor financiare, este recomandat= eliminarea societ=]ilor respective din
e[antion;
 eventualele diferen]e materiale
care ar putea exista \ntre tranzac]iile
controlate [i cele desf=[urate \ntre societ=]i independente trebuie diminuate
prin realizarea unor ajust=ri cantitative
corespunz=toare. Astfel se pot efectua
ajust=ri pentru fondul de rulment, dintre care amintim ajust=rile de stocuri [i
ajust=rile pentru create clien]i si datorii;
 \n func]ie de profilul func]ional [i de
risc al persoanei afiliate testate se va alege
un indicator financiar. Cei mai utiliza]i
indicatori financiari pentru a testa
valoarea de pia]= a tranzac]iilor
controlate sunt: marja net= din v`nz=ri10
(se folose[te \n cazul distribuitorilor),
rata de rentabilitatate a activelor11
(se folose[te \n cazul produc=torilor),
marja de profit asupra costurilor12 (se
folose[te \n cazul produc=torilor sau
prestatorilor de servicii).
 pentru a elimina factorii externi care
pot influen]a marjele nete ob]inute
profil functional [i de risc similar cu al
persoanei afiliate testate a rezultat o
rat= medie de rentabilitate a activelor
\ntre 8% [i 14 % cu o median= de 11%.
Deoarece rata rentabilit=]ii activelor
ob]inut= de Luca Production se
reg=se[te \n intervalul de comparar=
(adic= \ntre 8% [i 14%), putem afirma
c= trazac]iile de v`nzare echipament
sportiv \ntre cele dou= p=r]i afiliate respect= principiul valorii de pia]=.

9. |n general, metoda cos t plus va utiliza marjele c alculate dup= c osturile directe [i indirecte de produc]ie, \n timp ce metoda marjei nete va utiliza marjele calculate [i dup=
c heltuielile de exploatare ale soc iet=]ii
10. Marja neta din v`nz=ri se determin= ca [i raport dintre profitul din ex ploatare [i v`nz=ri
11. Rata de rentabilitatate a activelor se determin= ca [i raport \ntre profitul din exploatare [i activele utilizate, mai pu]in activele financiare [i disponibilit=]ile b=ne[ti
12. Marja de profit asupra costurilor se determin= ca [i raport \ntre profitul din exploatare [ i costurile totale opera]ionale (acestea din urm= se pot determina ca [i diferen]e
\ntre cifra de afaceri [i profitul din ex ploatare).
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precum [i diferen]ele \ntre ciclul economic al unui tip de afaceri sau ciclul de
via]= a produselor, indicatorii financiari
selecta]i pentru a testa valoarea de pia]= a
tranzac]iilor controlate se vor determina
pe mai mul]i ani (\n practic= 3 sau 5 ani).
De asemenea, utilizarea unui interval
pentru valoarea de pia]=, [i nu a unei sin-

gure valori, reduce efectul unor asemenea diferen]e \ntre tranzac]iile controlate
[i cele efectuate \ntre p=r]i independente.
 pornind de indicatorii financiari calcula]i, se va calcula un interval statistic de
referin]= ce va sta la baza test=rii valorii
de pia]= a marjei nete de profitabilitate
ob]inut= de c=tre persoana afiliat= din

tranzac]iile necontrolate. |n m=sura \n
care marja net= de profit ob]inut= de persoana afiliat= din tranzac]iile controlate
testate se situeaz= \n interiorul intervalului de comparare, se poate afirma c= persoana afiliat= a desf=[urat tranzac]ii
controlate cu respectarea principiului
valorii de pia]=13.

metoda

EXEMPLU

Luca Production de]ine un patent de
fabrica]ie pentru un echipament de
pescuit sportiv subacvatic ce reprezint= ultima inova]ie \n acest domeniu. Acest echipament sportiv este
v`ndut \n regim de exclusivitate distribuitorului afiliat Luca Distribution.
La r`ndul s=u, Luca Distribution este
proprietarul legal al m=rcii de comer]
„Marine” recunoscut= ca leader pe
pia]a echipamentului de pescuit
sportiv. Totodat=, Luca Distribution
de]ine o list= de clien]i persoane fizice c=rora le vinde aproximativ 75%
din echipamentele de pescuit sportiv
subacvatic achizi]ionate de la Luca
Production. Costul de produc]ie pentru acest echipament sportiv este de
100 unit=]i, iar pre]ul de rev`nzare
c=tre ter]e persoane este de 230 unit=]i. Cheltuielile de marketing [i celelalte cheltuieli ocazi]ionate de Luca
Distribution \n vederea punerii pe
pia]= a acestui echipament \n scopul
rev`nz=rii sunt de 60 unit=]i. Profitul
agregat ob]inut din comercializarea
acestui echipamente este de 70
unit=]i (adica 230 - 60 -100).
|n urma unei analize efectuate
se ajunge la concluzia c= modul
de divizare al profitului \ntre
cele dou= persoane afiliate este
de 40/60. Acest procent a fost
determinat ca urmare a analizei
datelor de pe pia]a extern= lu`nd \n considerare contribu]iile
pe care le are fiecare persoan=
afiliat= la realizarea profitului. Astfel,
aplic`nd metoda \mp=r]irii profitului,
pre]ul de transfer pentru v`nzarea
echipamentului sportiv \ntre Luca
Production [i Luca Distribution este
de 128 unit=]i (100 + 40%*70).

|MP+R}IRII
PROFITULUI
Metoda \mp=r]irii profitului porne[te
de la identificarea profitului agregat
ob]inut de persoanele afiliate \n
urma tranzac]iilor desf=[urate.
|n continuare, acest profit este
\mp=r]it \ntre persoanele afiliate pe
baza unor principii economice care
s= aproximeze modul \n care profitul
ar fi fost repartizat celor dou= p=r]i \n
cadrul unei tranzac]ii realizate cu
respectarea principiului valorii de
pia]=. Astfel, profitul alocat fiec=rei
entit=]i trebuie s= reflecte func]iile
\ndeplinite, riscurile asumate [i
activele folosite de fiecare dintre
p=r]i [i este determinat prin
raportarea la condi]iile pie]ei similar
cu modul \n care societ=]ile ter]e ar
\mp=r]i acest profit.
Exist= dou= abord=ri pentru a estima
modul de \mp=r]ire a profiturilor:
a na liza c on trib u ]ii lor [i a na liza
re zid ua l=. |n cadrul analizei
contribu]iilor, profiturile agregate
aferente tranzac]iilor controlate
supuse verific=rii se \mpart \ntre
persoanele afiliate \n func]ie de
valoarea relativ= a func]iilor
efectuate de fiecare persoan= afiliat=
lu`nd \n considerare [i date ale pie]ei
externe care indic= modul \n care
societ=]i independente ar \mpar]i
pofiturile \n circumstan]e similare.
|n general, profitul de repartizat luat
\n calcul \n cadrul analizei

contribu]iilor este profitul din
exploatare.
Analiza rezidual= \mparte profitul
agregat \n dou= etape: \n prima
etap=, fiec=rei persoane afiliate i se
aloc= un profit suficient care s=-i
asigure o marj= de profit ”normal=”,
corespunz=toare tipului de tranzac]ie
\n care este angajat1 4. Ceea ce
r=m`ne dup= \mp=r]irea din prima
etap=, a[a numitul profit rezidual, se
va aloca \ntre persoanele afiliate participante la tranzac]ie pe baza analizei faptelor [i circumstan]elor ce pot
indica modul \n care s-ar \mp=r]i un
astfel de profit \ntre societ=]i independente. Astfel, dac= una dintre
persoanele afiliate participante la
tranzac]ie de]ine un activ tangibil
sau intangibil unic care particip= n
mod semnificativ la generarea profi
tului, partea afiliat= respectiv= este
\ndrept=]it= s=-i fie alocat= o parte
din profitul rezidual.

A s p e c t e i mp o r t a n t e

 metoda \mp=r]irii profitului este
utilizat= atunci c`nd persoanele afiliate de]in fiecare active intangibile cu
o valoare ridicat= sau \n cazul \n care
tranzac]iile \ntre p=r]i afiliate sunt
at`t de complexe, \nc`t nu pot fi separate \n tranzac]ii de sine st=t=toare.
Aceast= metod= se mai folose[te
atunci c`nd societ=]i independente
au decis constituirea unui parteneriat care s= prevad= un acord de
\mp=r]ire a profiturilor;
 un punct forte al acestei metode
este c= nu se bazeaz= direct pe tranzac]ii cu un grad ridicat de comparabilitate [i de aceea poate fi folosit= \n
cazurile \n care nu pot fi identificate

13. Conform legisla]iei rom`ne[ ti, autorit=]ile fiscale au dreptul s= efectueze ajust=ri atunci c`nd marjele nete de profit ob]inute de persoana filiat= rezident= din tranzac ]ii
c ontrolate nu sunt cuprinse \n intervalul de comparare rezultat c a urmare a analizei profitabilit=]ii ob]inute de societ=]i independente comparabile. Este important de
re]inut c= ajust=rile se vor efectua la valoarea median=, unde valoarea median= reprezinta acea valoare care se reg=se[te la mijlocul intervalului de comparare
14. Aceast= marj= de profit se detemin= prin raportarea la condi]iile pie]ei, respectiv la marjele de profit ob]inute de societ=]i independente pentru tipuri similare de tranzac]ii.
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Există tranzacţii
necontrolate interne sau
externe comparabile cu
tranzacţia analizată?

DA

Sunt îndeplinite criteriile de
comparabilitate cerute de
metoda comparării preţurilor?

DA

NU

Pot fi făcute ajustări pentru
eliminarea diferenţelor materiale
între tranzacţii în scopul aplicării
metodei comparării preţurilor?

DA

Alege metoda
comparării preţurilor

Efectuează ajustări

NU

Sunt tranzacţiile necontrolate
suficient de comparabile pentru
aplicarea metodei cost plus/
preţului de revânzare?

NU

NU

Pot fi făcute ajustări pentru a
elimina diferenţele materiale
între tranzacţii în scopul aplicării
metodei cost plus /preţului de
revânzare?

DA

DA

Alege metoda cost
plus/ preţului de
revânzare
Efectuează ajustări

NU

Sunt tranzacţiile
interdepende astfel încât
ele nu pot fi evaluate
separat? Ambele persoane
afiliate deţin drepturi de
proprietate intelectuală?

NU
Pot fi identificate
societăţi independente cu
un profil funcţional şi de
risc similar cu al persoanei
afiliate testate
participante la tranzacţie?
DA

DA

NU

Alege metoda împărţirii
profitului

Foloseşte altă abordare pentru
justificarea valorii de piaţă /
Reconsideră analiza în funcţie de
scopul proiectului şi criteriile de
comparabilitate specifice

Alege metoda marjei nete
Figura 8: Algoritm pentru alegerea metodei
de determinare a preţurilor de transfer
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asemenea tranzac]ii \ntre societ=]i
independente;
 alocarea profitului agregat are la
baza diviziunea func]iilor \ntre
persoane afiliate. Datele externe de
la societ=]i independente sunt
relevante \n analiza \mp=r]irii
profitului \n principal pentru

evaluarea contribu]iilor pe care le are
fiecare persoan= afiliat= \n tranzac]ii,
[i nu pentru a stabili direct
\mp=r]irea profitului;
 un punct slab al acestei metode
este reprezentat de faptul c=
societ=]ile independente nu
utilizeaz= \n mod obi[nuit metoda

\mp=r]irii profitului (poate cu
excep]ia joint ventures), ca urmare
este dificil= identificarea unor date
externe. Cu c`t datele externe
utilizate la aplicarea metodei
\mp=r]irii profitului sunt mai vagi,
cu at`t alocarea profitului va fi mai
subiectiv=.

CONCLUZII

|n experien]a mea profesional= de 8 ani \n domeniul pre]urilor de transfer, am utilizat metoda
compar=rii pre]urilor \n aproximativ 3% din situa]ii. Metoda cost plus, respectiv metoda pre]ului
de re-v`nzare, am folosit-o \n principal \n proiectele de planificare fiscal= \n aproximativ 15% din
cazuri. Cea mai frecvent utilizat= metod= (~ 80% din cazuri) – \n special pentru documentare
pre]urilor de transfer practicate – este metoda marjei nete. Am considerat oportun= utilizarea
metodei \mp=r]irii profitului doar \n situa]ii speciale, atunci c`nd tranzac]iile supuse analizei erau \ntr-o str`ns= interdependen]= [i o evaluare a lor separat= nu era posibil=.
Av`nd \n vedere dificult=]ile practice \n alegerea unei anumite metode, algoritmului din Figura 8 este un instrument pe care
l-am dezvoltat pentru a oferi o variant= de ordonare logic= [i relativ simpl= a pa[ilor de parcurs pentru alegerea metodei de
determinare a pre]ului de transfer.
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