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Privește și Pregătește
Noul Transfer Pricing!

Istoria se scrie (și) din titluri de presă

Sursa: TPS – prezentare martie 2014
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Unde apare o cărămidă pusă de o multinațională

GRAD
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Functiuni?
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... apar și întrebări ...
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RISC
AFACERE?

Functiuni?
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... lângă întrebări ...

GRAD
DEPENDENȚĂ?
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AFACERE?

FUNCȚIUNI?
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... peste întrebări:
”nu luăm prea puțin impozit pe profit? ”

INTERVAL DE PIAȚĂ?
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Așa s-a întrupat transfer pricingul...

INTERVAL DE PIAȚĂ?

GRAD
DEPENDENȚĂ?

RISC
AFACERE?

SUBSTANȚĂ
TRANZACȚII?

FUNCȚIUNI?

... ca un zid care să țină profitul să nu fugă și să fie impozitat acolo ...
unde este creată valoarea
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ALOCARE PROFIT PE BAZĂ DE
PREȚURI DE TRANSFER
INTERVAL DE PIAȚĂ?

GRAD
DEPENDENȚĂ?

RISC
AFACERE?

SUBSTANȚĂ
TRANZACȚII?

FUNCȚIUNI?

... dar așa era povestea până mai ieri, pe vremea când economia se ridica
din tradiționalul aluat de cărămidă și mortar, când mai avea sens să
cauți profitul urmărind ORIGINEA lui...
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Când cărămida se face din IP și mortarul se cheamă
internet, întrebările vechi cer răspunsuri noi ...


Principiul de bază al fiscalității companiilor este acela că profitul trebuie impozitat acolo
unde este creată valoarea. Dar astăzi se pun două întrebări majore:
▪ unde taxăm (nexus) - cum să stabilim și să protejăm baza fiscală într-o țară unde o
companie oferă servicii (digitale) cu o prezență fizică redusă sau chiar inexistentă, în
ciuda faptului că are o prezență comercială/economică;
▪ ce să taxăm (valoarea creată) – cum atribuim profitul într-un model de afaceri
digital, bazat pe active intangibile, date și cunoștințe. „Pentru a răspunde acestor
provocări, este esențial să creăm și să susținem un momentum international la nivel
politic”.

(Comisia Europeană, Impozitarea corectă și eficientă a
economiei digitale, 2017).
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Astăzi, mai vorbim de NEXUS (încă) ...


Reinterpetarea conceptului tradițional de „sediu permanent” pune în mișcare revizuirea a
tot ceea ce înseamnă (astăzi) conformare în domeniul prețurilor de transfer.



”Sediu permanent” a fost cuvântul cheie după care mai multe administrații fiscale
europene au căutat în ultimii ani impozite suplimentare la filialele gigantului Google din
țările lor, sub pretextul neconcordanței între veniturile ”reale” și cele raportate de
respectivele filiale.



Primii care au realizat că acestă căutare, pornind de la reglementările actuale, nu poate
duce decât la eroarea 404 (not found) au fost britanicii – HMRC, acord pe prețuri de
transfer cu Google pentru 130 milioane de lire, ian. 2014;



În iulie 2017, Tribunalul administrativ din Paris a concluzionat că Google nu are sediu
permanent în Franța, deci nu trebuie să impozitele suplimentare cerute de Fisc, de 1,115
miliarde euro;



O decizie bazată pe argumente tehnice, valabile de zeci de ani, dar care ...
...își trăiesc utimele clipe de glorie.

(detalii pe transferpricing.ro/vreau-sa-inteleg-preturile-de-transfer/studii-de-caz)
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Dar pentru mâine, alte
titluri ...
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Mâine, ajungem la ... DESTINAȚIE


Tocmai s-a petrecut o mini revoluție fiscală!



”The TAX CUTS and JOBS ACT” (2018) a adus SUA în rândul lumii, prin trecerea la
sistemul teritorial de impozitare a multinaționalelor;



La limită, s-a evitat însă trecerea de la impozitarea origin-based la destination-based
(propunerea inițială House-bill, 2016), adică de la impozitarea profitului din vânzările
originare din SUA, la impozitarea vânzărilor care au ca destinație SUA;



Încă nu a venit momentul, dar ... se apropie – e mai ușor să determini unde este vândut un
produs, decât unde este produs. Plus că nu mai ai problema ... tranzacțiilor
transfrontaliere!
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În acest timp, în Europa...


În 2016, Bruxelles a readus pe masa UE Revoluția CCCTB;

▪

Baza Comună de impozitare a companiilor (CCTB-2019, cf. proiect);

▪

Baza Comună Consolidată (CCCTB -2021);



Consolidare în funcție de activele folosite, numărul de angajați și costul muncii,
vânzările bazate pe destinație;



Președintele CE a pus CCCTB în capul listei de decizii care trebuie adoptate rapid prin
majoritate calificată (Altfel spus, e suficient ca economiile mari să vrea și să-și mai atragă
câțiva aliați, pentru ca statele din UE care nu sunt de acord cu CC(C)TB să fie salutați din
mers. Din mersul UE!). Detalii, aici!



În 2017, Franța a convins Germania, Italia și încă alte șapte state UE (printre care și
România) de nevoia introducerii, până la adoptarea CCCTB, a unei «taxe de egalizare» pe
cifra de afaceri a companiilor din economia digitală (vânzările care au ca destinație
jurisdicția respectivă).

...începe o nouă politică fiscală europeană
și o nouă eră a transfer pricing-ului...
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Alocarea pe
grup a
riscurilor
de business
Încadrare
a Interval
de piață

Reinterpretare
activitate
auxiliară/de
bază

Reconsiderare
fiscală
tranzacții IP

Împrumuturi
hibrid –
limitare
deduceri

Alocarea
profiturilor
pe baza unor
factori
prestabiliți
(CCCTB)

Reclasificare
comisionar/agent
dependent

pe baza Raportului grupului de experți pe tema fiscalității economiei digitale (Comisia
Europeană, 2014, reactivare 2017)
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BEPS, un pretext pentru inevitabilul CbCR ...


„Informațiile

transmise prin CbCR (Raportarea pentru fiecare țară în parte) vor ajuta la
îmbunătățirea dialogului dintre administrațiile fiscale și grupurile multinaționale, odată ce
inspectorii fiscali sunt în măsură să înțeleagă mai bine cum activitățile din jurisdicția lor se
încadrează la nivelul grupului”.

(OECD – CbCR, Manual de analiza riscului fiscal – septembrie 2017)





Posibilități de a face comparații mult mai eficiente de acum:
▪

profilul grupului multinațional într-o anumită jurisdicție poate fi comparat cu cel din alte
jurisdicții, chiar dintr-o întreagă regiune geografică în care e prezent grupul, dar și cu profilul
întregului grup;

▪

profilul grupului dintr-o jurisdicție poate fi comparat cu cel al unui grup tipic din același sector;

▪

profilul grupului dintr-o juridicție va putea fi comparat cu informațiile CbCR pentru aceeași
jurisdicție în perioadele anterioare”.

În aceste condiții, putem compara CbCR cu introducerea tacită a unui sistem de verificare a
întocmirii/ actualizării dosarului prețurilor de transfer, prin raportarea anuală a
schimbărilor petrecute în relația entității cu grupul din care face parte, după ce actualizarea
dosarului a devenit obligatorie pentru entitățile din marile grupuri – OPANAF 442/2016.
(vezi și ”Un (RA)DAR de 2018 pentru protecția și reacția fiscală de care aveți nevoie!”)
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Proprietatea intelectuală este
separată de activitățile direct
legate de aceasta (cercetaredezvoltare, producție,
vânzări, marketing) în cadrul
grupului
Au apărut schimbări
în structura
grupului, inclusiv în
ceea ce privește
localizarea activelor
Entitățile de marketing
sunt localizate în afara
piețelor importante ale
grupului
Amprenta
grupului într-o
jurisdicție

Rezultatele
dintr-o
jurisdicție diferă
de cele ale unor
comparabile

Informațiile din Raportul
CbC al grupului nu
corespund cu informațiile
furnizate anterior de
entitatea constituentă
Rezultatele dintr-o
jurisdicție nu urmează
trendul pieței

OECD „Raportarea pentru fiecare țară: Manual
pentru evaluarea riscului fiscal” – septembrie 2017

... CbCR - Ce bine se Citește

Activitățile grupului
într-o juridicție sunt
limitate la cele care
presupun un risc
limitat
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Grupurile de azi simt mușcătura World Tax Fight!
(și nu toate grupurile își permit să fie ... Apple!)

Așa că, pentru sănătatea dumneavoastră fiscală ...
▪

Treceți la o noua relație de comunicare cu grupul/compania-mamă!

▪

Cereți alocarea/remunerarea corectă riscuri-funcțiuni. Pregătiți de pe acum terenul zilei
de mâine, când nu va mai putea exista ”vânzare mare, remunerație mică!”

▪

Explicați bine modelul de business! Explicați că, în noua abordare, anumite riscuri, prin
natura lor, sunt ale grupului ca întreg și nu (mai) pot fi asignate unei singure entități din
grup (vezi recomandare OECD);

▪

Nu uitați că CbCR devine o lupă (în curând publică) a afacerilor la nivel de grup! Mai e
puțin până când acționarii vor avea drept de verificare a tranzacțiilor intra-grup/prețuri
de transfer (directivă UE);

▪

Dați o și mai mare atenție plăților (dar și înasărilor) în relația cu afiliații! Păstrați distanța
(arm’s length): noile reguli de deductibilitatea dobânzii (directivă UE) nu exclud
respectarea regulilor de transfer pricing!

▪

Protejați-vă cu APA (Acord de Prețuri în Avans!) și, în general, păstrați un regim sănătos
pe bază de studii de comparabilitate:

Consultați periodic baza de date tpsoft.ro!
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Încercați studiul de comparabilitate instant,
pe TPSoft.ro
 Important! Baza de date permite selecția companiilor în funcție de
deținerile persoanelor fizice/juridice, dar și de controlul administratorilor
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Plus noile instrumente utile, de la tpsoft.ro
Baza de date vă pune la dispozitie în mod gratuit:


o situație centralizată a informațiilor din piață privind spațiile de birouri, centrele
comerciale și spațiile industriale, pornind de la informațiile publicate de firmele de
consultanță imobiliara – aceste informații pot fi utilizate pentru justificarea valorii de
piață a tranzacțiilor de închiriere;



un fișier pentru calcularea ajustărilor de prețuri de transfer, inclusiv a dobânzilor și
penalităților pentru întârzierea plății. Instrucțiuni de utilizare:
- încărcați în fișier intervalul de piață rezultat prin analiza de comparabilitate
obținută cu TPSoft, alături de rezultatele din exploatare (venituri/cheltuieli) ale
contribuabilului, pe perioada de timp dorită 2012-2017 (luăm în calcul perioada de
prescriere; dar tpsoft conține date financiare complete pentru companii
românești, începând cu 2008).

- din acest moment, softul din spatele fișierului își face singur treaba: calculează
unde se află marja de profit din exploatare a contribuabilului față de mediana
intervalul de piață. Este de așteptat ajustare fiscală sau nu? Se calculează cât ar
trebui să fie veniturile/cheltuielile la valoare de piață și implicit sumele care ar
putea fi imputate dacă se cere o ajustare de venituri, respectiv de cheltuieli. Apoi,
pentru anii în care este foarte probabilă ajustarea se calculează impactul fiscal și
automat sumele cu dobânzi-penalități care pot fi imputate la zi.
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De e luptă, de e ... vals, de reținut că
”Documentarea prețurilor de transfer devine, mai mult decât un
exercițiu de conformare, un mijloc de apărare!”*

*auzită la Conferința ”Global Transfer Pricing”, Viena, februarie 2018.
sau, dacă preferați alt dans, KEEP CALM and ... SALSA!
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Apropo, la HMRC*, un audit pe TP
durează acum 29 de luni. În medie!
(*unde se ...”dansează” pe bază de analiză de risc!)

TP
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Dar, indiferent de Fisc,
25 March
Docu-ment
the NEW TRANSFER PRICING!

Nu
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Protecție și Reacție Fiscală!
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Parteneriat pentru Transfer Pricing în Siguranță

transferpricing.ro | tpsoft.ro | nndkp.ro

Vă mulțumim pentru atenție!
Pentru orice întrebare, suntem aici!

Protecție și Reacție Fiscală

