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Evaluarea și prezența studenților

Nota finală se compune din:

� Examen final scris (grilă și aplicații) 80%

� Întocmirea și susținerea unui referat 20%

� La seminar pot fi obținute puncte suplimentare pentru rezolvarea de 
probleme/studii de caz (maxim 2 puncte suplimentare). 

Prezența studenților este:

� Facultativă la curs (exceptând cursul din săptămâna în care se susține 
referatul și cursul din săptămâna antemergătoare)

� Obligatorie la seminar în proporție de 70% (min. 9 prezențe). 

� Absențele neadmise (curs sau seminar): - 0,5 puncte din nota finală.
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Conținutul și structura cursului

Capitolul 1: Introducere în problematica prețurilor de transfer

Capitolul 2: Grupurile de întreprinderi și situațiile financiare consolidate

Capitolul 3: Principiul deplinei concurențe (eng. „arm’s length”) – punctul central al 
problematicii prețurilor de transfer 

Capitolul 4: Metode tranzacționale tradiționale pt. stabilirea prețurilor de transfer 

Capitolul 5: Metode ale profitului tranzacțional pt. stabilirea prețurilor de transfer

Capitolul 6: Alegerea  metodei celei mai adecvate pt. stabilirea prețurilor de transfer

Capitolul 7: Analiza comparabilității în vederea aplicării principiului deplinei 
concurențe

Capitolul 8: Acordul de preț în avans și dosarul prețurilor de transfer

Capitolul 9: Alte aspecte privind prețurile de transfer

Capitolul 10: Sinteză  și concluzii privind problematica prețurilor de transfer
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Bibliografie orientativă:

� O.E.C.D., Ghidul prețurilor de transfer pentru companiile multinaționale și 
administrațiile fiscale, Editura Irecson, București, 2009 (traducere UHY 
Audit CD Srl)

� O.E.C.D., Convenția Fiscală Model privind impozitele pe venit și capital, 
Editura Irecson, București, 2009 (traducere UHY Audit CD Srl)

� Pătroi D. & Cuciureanu F., Prețurile de transfer între optimizare fiscală și 
evaziune transfrontalieră, Editura C.H. Beck, București, 2010

� PricewaterhouseCoopers, International Transfer Pricing 2012

� Ernst & Young, Transfer Pricing global reference guide, 2010

� KPMG, O lume în tranziţie: Gestionarea implicaţiilor lanţurilor de distribuţie 
complexe din perspectiva preţurilor de transfer, 2011

www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller



13.10.2014

3

CAPITOLUL 1: 
INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA 
PREȚURILOR DE TRANSFER

Lect.univ.dr. Victor-Octavian Müller

13.10.2014 6

Capitolul 1: Introducere în problematica prețurilor 
de transfer

� Rolul companiilor multinaţionale (CMN) în comerţul internaţional a 
crescut considerabil în ultimii 25 de ani, situaţie ce reflectă în 
parte gradul tot mai mare de integrare a economiilor naţionale şi 
progresul tehnologic, mai ales în domeniul comunicaţiilor.

� Dezvoltarea companiilor multinaţionale prezintă aspecte fiscale de 
o complexitate sporită, atât pentru administraţiile fiscale, cât şi 
pentru CMN, deoarece reglementările naţionale separate privind 
impunerea CMN nu pot fi privite în mod izolat, ci trebuie abordate 
într-un context internaţional mai larg.

� Aceste aspecte decurg în principal dintr-o dificultate de natură 
practică cu care se confruntă atât CMN, cât şi administraţiile 
fiscale, şi anume aceea de a stabili veniturile şi cheltuielile unei 
companii sau ale unui sediu permanent care face parte dintr-un 
grup de CMN şi care trebuie abordat în cadrul unei jurisdicţii, mai 
ales în cazurile în care operaţiunile grupului de CMN au un grad 
ridicat de integrare.
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Capitolul 1: Introducere în problematica prețurilor 
de transfer

� În cazul CMN, necesitatea de a se conforma cu legi şi 
reglementări administrative, care pot fi diferite de la o ţară la alta, 
creează probleme suplimentare. 

� Condiţiile diferite pot genera o povară mai mare pentru CMN şi 
pot conduce la costuri de conformare sporite faţă de o companie 
similară care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei singure 
jurisdicţii fiscale.

� În cazul administraţiilor fiscale, apar probleme specifice la nivel de 
politică, dar şi la nivel practic, în ceea ce priveşte nivelul de 
politică fiscală. 

13.10.2014 8

Capitolul 1: Introducere în problematica prețurilor 
de transfer

� Statele trebuie să îşi reconcilieze dreptul legitim de a impozita 
profiturile unui contribuabil pe baza veniturilor şi cheltuielilor ce 
pot fi considerate, în mod rezonabil, ca fiind generate pe teritoriul 
lor, cu necesitatea de a evita impunerea unui element de venit în 
mai mult de o singură jurisdicţie fiscală. 

� O astfel de impunere dublă sau chiar multiplă poate crea un 
impediment în calea tranzacţiilor transfrontaliere cu bunuri şi 
servicii, precum şi în calea circulaţiei capitalurilor.

� La nivel practic, capacitatea unui stat de a stabili un astfel de venit 
şi de a aloca cheltuielile poate fi limitată de dificultăţi în obţinerea 
unor date pertinente din afara propriei sale jurisdicţii.
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Capitolul 1: Introducere în problematica prețurilor 
de transfer

� La nivel primar, drepturile de impunere pe care şi le arogă fiecare 
stat depind de sistemul de impunere utilizat de statul respectiv: 
dacă este un sistem ce are la bază rezidenţa fiscală, sursa sau 
ambele.  

� Într-un sistem fiscal bazat pe rezidenţă, un stat va include în baza 
de impunere venitul integral sau o parte a acestuia, inclusiv 
venitul din surse din afara statului respectiv, al oricărei persoane 
(inclusiv persoane juridice, precum corporaţiile) care este 
considerată rezidentă în jurisdicţia respectivă.

� Într-un sistem fiscal bazat pe sursă, un stat va include în baza de 
impunere veniturile generate în interiorul jurisdicţiei sale, indiferent 
de rezidenţa contribuabilului. 
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Capitolul 1: Introducere în problematica prețurilor 
de transfer

� In cazul CMN, aceste două baze, utilizate adesea în mod 
conjugat, tratează în general fiecare companie din cadrul grupului 
de CMN ca pe o entitate separată.  

� Ţările Membre OCDE au ales această abordare a entităţilor 
separate ca fiind mijlocul cel mai rezonabil de a obţine rezultate 
echitabile şi de a minimiza riscul neeliminării dublei impuneri.

� Astfel, fiecare membru individual al grupului este impozitat pentru 
venitul pe care îl generează (pe bază de rezidenţă sau de sursă). 
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Capitolul 1: Introducere în problematica prețurilor 
de transfer

� Pentru a aplica abordarea entităţii separate la tranzacţiile intra-
grup, membrii individuali ai grupului trebuie să fie impozitaţi 
pornind de la ideea că acţionează în condiţii de deplină 
concurenţă („arm's length") în tranzacţiile pe care le efectuează 
între ei.  

� Cu toate acestea, relaţia dintre membrii unui grup de CMN le 
poate permite membrilor grupului să instituie condiţii speciale 
pentru relaţiile intra-grup, relaţii care diferă de cele ce s-ar fi 
stabilit dacă membrii grupului ar fi acţionat ca şi companii 
independente care operează pe pieţe deschise.

� Pentru a asigura aplicarea corectă a abordării entităţii separate, 
ţările membre OCDE au adoptat principiul deplinei concurenţe 
(„arm's length"), potrivit căruia ar trebui eliminate efectele 
condiţiilor speciale la nivelul profiturilor. 
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Capitolul 1: Introducere în problematica prețurilor 
de transfer

� Aceste principii internaţionale de impunere au fost alese de ţările 
membre OCDE deoarece îndeplinesc un dublu obiectiv: acela de 
a asigura o bază impozabilă corespunzătoare în fiecare jurisdicţie 
şi de a evita dubla impunere, minimizând astfel conflictul între 
administraţiile fiscale şi contribuind la promovarea comerţului şi 
investiţiilor internaţionale.  

� Într-o economie globală, coordonarea între ţări este un mijloc mult 
mai eficient decât competiţia fiscală pentru atingerea acestor 
obiective.

� Prin prisma misiunii sale de a contribui la expansiunea comerţului 
mondial pe baze multilaterale şi nediscriminatorii, precum şi de a 
atinge cel mai înalt nivel de creştere economică durabilă în ţările 
membre, OCDE a făcut eforturi continue de a clădi un consens 
asupra principiilor internaţionale de impunere, evitând astfel 
răspunsuri unilaterale la probleme multilaterale.
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Capitolul 1: Introducere în problematica prețurilor 
de transfer

� Principiile referitoare la impunerea CMN sunt incluse în Convenţia 
Model a OCDE privind Impunerea Venitului şi Capitalului 
(Convenţia Fiscală Model a OCDE), care constituie baza reţelei 
extinse de tratate fiscale bilaterale între ţările membre OCDE şi 
între ţările membre OCDE şi ţările nemembre.  

� Aceste principii sunt, de asemenea, integrate în Convenţia Model 
a Naţiunilor Unite privind Dubla Impunere între naţiunile 
dezvoltate şi naţiunile în curs de dezvoltare.

� Principalele mecanisme de rezolvare a problemelor care au 
legătură cu aplicarea principiilor fiscale internaţionale în cazul 
CMN se regăsesc în aceste tratate bilaterale.
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Capitolul 1: Introducere în problematica prețurilor 
de transfer

� Articolele care afectează cu preponderenţă impozitarea CMN sunt:
� Articolul 4, care defineşte rezidenţa; 
� Articolele 5 şi 7, care stabilesc modul de impunere a sediilor 

permanente, 
� Articolul 9, care se referă la impunerea profiturilor companiilor 

asociate şi care aplică principiul deplinei concurenţe; 
� Articolele 10, 11 şi 12, care reglementează impunerea dividendelor, 

dobânzilor şi respectiv redevenţelor; 
� Articolele 24, 25 şi 26, care conţin prevederi speciale cu privire la 

nediscriminare, soluţionarea disputelor şi schimbul de informaţii.

� Comitetul pentru Afaceri Fiscale (principalul organism de politică 
fiscală al OCDE), a publicat un număr de rapoarte referitoare la 
aplicarea acestor Articole în cazul CMN şi al altor companii.

� Comitetul a încurajat acceptarea unor interpretări comune ale 
acestor Articole, reducând astfel riscul impunerii necorespun-
zătoare şi oferind metode satisfăcătoare de rezolvare a 
problemelor generate de interacţiunea dintre legislaţiile şi 
practicile diferitelor ţări.
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Capitolul 1: Introducere în problematica prețurilor 
de transfer

� În aplicarea principiilor menţionate mai sus în impozitarea CMN, 
una dintre cele mai dificile probleme care au apărut constă în 
stabilirea, în scopuri fiscale, a unor preţuri de transfer 
corespunzătoare.  

� Preţurile de transfer sunt preţurile la care o companie transferă 
bunuri fizice şi proprietăţi necorporale sau prestează servicii unor 
companii asociate.

� In sensul acestui Raport, o „companie asociată" este o 
întreprindere care îndeplineşte condiţiile prevăzute la Articolul 9, 
sub-paragrafele (a) şi (b) din Convenţia Fiscală Model a OCDE.

� Potrivit acestor condiţii, două companii sunt asociate dacă una 
dintre cele două participă direct sau indirect la conducerea, 
controlul sau capitalul celeilalte, sau dacă „aceleaşi persoane 
participă direct sau indirect la conducerea, controlul sau capitalul" 
ambelor companii (adică dacă ambele companii se află sub 
control comun).
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Capitolul 1: Introducere în problematica prețurilor 
de transfer

� Preţurile de transfer sunt importante atât pentru contribuabili, cât 
şi pentru administraţiile fiscale, deoarece determină în mare parte 
veniturile şi cheltuielile şi, implicit, profiturile impozabile ale 
companiilor asociate, în diferite jurisdicţii.  

� Problemele legate de preţurile de transfer au apărut iniţial în 
tranzacţiile între companii asociate care operau în aceeaşi 
jurisdicţie fiscală.

� La nivel internaţional problemele legate de preţurile de transfer 
sunt mai dificil de soluţionat pentru că sunt implicate mai multe 
jurisdicţii fiscale şi, de aceea, orice ajustare a preţului de transfer 
într-o jurisdicţie presupune efectuarea unei modificări 
corespunzătoare într-o altă jurisdicţie.
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Capitolul 1: Introducere în problematica prețurilor 
de transfer

� Cu toate acestea, dacă cealaltă jurisdicţie nu acceptă să 
efectueze ajustarea corespunzătoare, grupul de CMN va fi 
impozitat de două ori pentru acea parte din profituri.  

� Pentru a minimiza riscul unor astfel de situaţii de dublă impunere, 
este necesar un consens internaţional cu privire la modul în care 
se stabilesc, în scopuri fiscale, preţurile de transfer pentru 
tranzacţiile transfrontaliere.

� Acest consens s-a materializat în Ghidul OCDE prețurilor de 
transfer pentru companiile multinaționale și administrațiile fiscale, 
emis pt. prima data în 1979 (ultima revizuire 2010).

TEME ȘI PRECIZĂRI PRIVIND REFERATELE

Lect.univ.dr. Victor-Octavian Müller
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Teme pentru referate:

1. Paradisurile fiscale în contextul globalizării și interferența lor cu prețurile de transfer (21.10)

2. Delimitări conceptuale privind companiile asociate, entitățile afiliate, entitățile legate și 
persoanele juridica afiliate (21.10)

3. Apariția și evoluția Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) (21.10)

4. Evoluția politicii fiscale a Uniunii Europene (28.10)

5. Convenția Model a OCDE privind impunerea venitului și Capitalului (28.10)

6. Studii de caz privind problematica prețurilor de transfer la nivel internațional/național (28.10, 
04.11, 11.11, 18.11)

7. Codul de conduită privind documentația prețurilor de transfer în Uniunea Europeană (25.11)

8. Cadrul legislativ național în domeniul prețurilor de transfer (25.11)

9. Problematica prețurilor de transfer în cazul proprietăților necorporale (02.12)

10. Aspecte specifice ale prețurilor de transfer în cazul serviciilor intragrup (02.12)

11. Porturile sigure (Safe harbour) și utilizarea acestora în domeniul prețurilor de transfer (09.12)

12. Reglementările din SUA privind prețurile de transfer (09.12)

13. Studiu privind prețurile de transfer în Marea Britanie (Franța) (09.12)

14. Studiu privind prețurile de transfer în Germania, Elveția și Austria (16.12)

15. Studiu privind prețurile de transfer în țările din Europa centrală și de Est (16.12)

16. Prețurile de transfer în perioada de recesiune (06.01,)

17. Prețurile de transfer și structurile de tip cash-pooling (06.01 )

18. Inspecția fiscală și prețurile de transfer (13.01)

19. Alte teme în domeniul prețurilor de transfer (13.01)
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Precizări privind întocmirea și susținerea referatelor:

� Un referat poate fi elaborat de către unul sau doi studenți.

� Dacă este elaborat de doi studenți, atunci trebuie menționată contribuția 
fiecăruia și trebuie prezentat de ambii studenți

� Volumul unui referat este între 6 și 10 pagini (dacă este întocmit de un 
student) respectiv între 10 și 18 pagini (dacă e întocmit de doi studenți)

� Coordonatele privind redactarea sunt următoarele:

� Dimensiuni pagină: A4, toate marginile 2 cm

� Font: Calibri 12 (titlurile cu 14 sau 16)

� Spațiere: 1,5 rânduri

� Aliniere stânga-dreapta (justified)

� Foarte importantă este precizarea surselor bibliografice utilizate

� Susținerea referatului se va realiza cu ajutorul unei prezentări PowerPoint

� Timpul alocat unei prezentări: 15 – 20 minute (un student), 25 – 35 minute 
(doi studenți)

� În funcție de fondul de timp, referatul va fi susținut fie în cadrul 
seminarului, fie în cadrul cursului 


