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Capitolul 3: Principiul deplinei concurențe 
(eng. „arm’s length”)

Introducere

� Atunci când companii independente intră în relaţii de afaceri 
unele cu altele, condiţiile relaţiilor lor comerciale şi financiare (ex. 
preţul bunurilor transferate sau al serviciilor prestate şi condiţiile 
transferului sau prestaţiei) sunt, în mod obişnuit, determinate de 
forţele pieţei (fiind stabilite la valoarea de pia ță). 

� Atunci când companii asociate intră în relaţii de afaceri, relaţiile 
lor comerciale și financiare pot să nu fie afectate direct de forţele 
pieţei externe în acelaşi fel, deşi companiile asociate încearcă 
adesea să copieze dinamica forţelor pieţei în afacerile lor. 

� Administraţiile fiscale nu trebuie să presupună în mod automat că 
toate companiile asociate încearcă să manipuleze profiturile. 

� Este posibil să existe o dificultate reală în determinarea exactă a 
preţului de piaţă în absenţa forţelor pieţei sau când se adoptă o 
anumită strategie comercială. 

11.11.2014 4

Capitolul 3: Principiul deplinei concurențe 
(eng. „arm’s length”)

� Necesitatea de a face o ajustare pentru a aproxima tranzacţiile în 
condiţii de deplina concurenţă (= la valoarea de piață) apare 
indiferent de orice obliga ţie contractual ă asumată de părţi de a 
plăti un anumit preţ si fără nicio legătură cu intenţia părţilor de a-şi 
reduce impozitele. 

� Astfel, o ajustare fiscală potrivit principiului deplinei concurenţe 
(sau al valoarii de piață) nu ar afecta obligaţiile contractuale 
existente între companiile asociate în scopuri nefiscale şi ar putea 
fi necesară chiar şi atunci când nu există intenţia de a minimiza 
sau eluda impozitele. 

� Preţurile de transfer nu trebuie abordate făcându-se o confuzie cu 
problemele de fraud ă fiscal ă sau evaziune fiscal ă, chiar dacă 
politicile de preţuri de transfer pot fi utilizate şi în aceste scopuri.

� Atunci când preţurile de transfer nu reflectă forţele pieţei şi 
principiul deplinei concurenţe (sau al valorii de piață), obliga ţiile 
fiscale ale companiilor asociate şi veniturile fiscale ale ţării gazdă 
ar putea fi distorsionate.
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� Prin urmare, ţările membre OCDE au decis că, în scopuri fiscale, 
profiturile companiilor asociate pot fi ajustate după cum este 
necesar pentru a corecta astfel de distorsiuni şi pentru a se 
asigura astfel respectarea principiului deplinei concurenţe (sau al 
valorii de piață). 

� Ţările membre OCDE consideră că o ajustare corespunz ătoare
se obţine prin stabilirea condiţiilor pentru relaţiile comerciale si 
financiare identificate între companii independente în tranzacţii 
asemănătoare și în circumstanţe asemănătoare.

� Există și alţi factori în afara considerentelor de natură fiscală  ce 
pot distorsiona condiţiile relaţiilor comerciale şi financiare stabilite 
între companii asociate. 

� De exemplu, astfel de companii pot fi supuse unor presiuni 
guvernamentale contradictorii (atât în ţara de origine, cât şi în ţări 
străine) legate de stabilirea valorii în vamă, taxe anti-dumping si 
control al schimbului sau al preţurilor. 
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� Distorsiuni ale preţurilor de transfer pot apărea și din cauza 
cerinţelor de flux de numerar ale unor companii dintr-un grup de 
CMN: Un grup CMN cotat la bursă poate suporta presiuni din 
partea acţionarilor pentru a demonstra o profitabilitate ridicată la 
nivelul companiei-mamă, mai ales dacă raportările destinate 
acţionarilor nu se fac pe bază consolidată. 

� Toţi aceşti factori pot avea impact asupra preţurilor de transfer si 
asupra profiturilor acumulate de companiile asociate din cadrul 
unui grup CMN.

� Nu trebuie presupus că toate condiţiile stabilite în relaţiile 
comerciale şi financiare dintre companiile asociate se abat 
invariabil de la cele impuse de piaţa liberă. 

� Companiile asociate în Companii Multinaţionale (CMN) au, de 
obicei, o autonomie considerabil ă şi deseori negociază între ele 
ca şi când ar fi companii independente. 
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� Companiile răspund la situaţiile economice ce decurg din 
condi ţiile de pia ţă, atât în relaţiile lor cu terţii, cât şi cu 
companiile asociate. 

� De exemplu, managerii locali pot fi interesaţi de obţinerea unei 
cifre bune a profitului şi de aceea nu doresc să stabilească preţuri 
care să le reducă profiturile propriilor companii. 

� Administraţiile fiscale ar trebui să aibă în vedere făptui că, din 
punct de vedere managerial, CMN sunt stimulate să folosească 
preţuri în condiţii de deplină concurenţă (valori de piață) pentru a 
putea aprecia performanţele reale ale diferitelor centre de profit. 

� Câteodată se poate întâmpla ca relaţia dintre companiile asociate 
să influenţeze rezultatul negocierii astfel încât doar dovada unei 
negocieri nu este suficientă pentru a stabili dacă tranzacţia este 
sau nu derulată în condiţii de deplină concurenţă (adică la valori 
de piață).
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Valoarea de piață

� Principiul deplinei concurențe (eng. arm‘s length principle) mai poartă 
denumirea de principiul lungimii de braț sau principiul valorii de piață.

� Definițiile noțiunii de valoare de pia ță regăsite în reglementările 
naționale și referențialele internaționale sunt, în esență, echivalente.

� Conform Codului fiscal prețul de piață reprezintă „suma care ar fi 
plătită de un client independent unui furnizor independent, în 
acelaşi moment şi în acelaşi loc, pentru acelaşi bun sau serviciu 
ori pentru unul similar, în condiţii de concurenţă loială" .

� Standardele Interna ționale de Evaluare definesc valoarea de 
piață drept „suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi 
schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un 
vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv,  
după o activitate de  marketing adecvată, în care ambele părţi au 
acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere"
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� Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 
operează cu noţiunile de „valoare de piaţă" şi „valoare justă", care 
sunt, în general, compatibile, chiar dacă nu întotdeauna exact 
echivalente.

� Potrivit IFRS valoarea just ă, ca şi concept în materie de 
contabilitate, este definită ca fiind „suma  la care poate fi 
tranzacţionat un activ sau decontată o datorie, de bunăvoie, între 
părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în care 
preţul este determinat obiectiv".

� Valoarea justă se utilizează, în general, pentru raportarea financiară, 
atât a valorii de piaţă, cât şi a valorilor nebazate pe piaţă.

� Când se poate stabili valoarea de piaţă a unui activ, aceasta este 
egală cu valoarea justă.
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Enunţarea principiului deplinei concurenţe (sau al valorii de piață)

� Enunţarea fermă a principiului deplinei concurenţe se regăseşte în 
paragraful I al Articolului 9 al Conven ţiei Fiscale Model a OCDE, 
care constituie baza tratatelor fiscale bilaterale între ţările membre 
OCDE şi un număr în permanentă creştere de ţări nemembre. 

� Articolul 9 prevede următoarele:
„[atunci când] condiţiile create sau impuse între două 
companii [asociate/afiliate] în relaţiile lor comerciale sau 
financiare diferă de cele stabilite între companii 
independente, atunci profiturile care s-ar fi acumulat, în lipsa 
acestor condiţii, la una dintre companii, dar nu s-au acumulat 
datorită acestor condiţii, pot fi incluse în profiturile companiei 
respective şi impozitate în consecinţă."
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� Prin încercarea de a ajusta profiturile prin referire la condiţiile care ar 
fi apărut între companii independente în tranzacţii comparabile şi în 
circumstanţe comparabile, principiul deplinei concurenţe urmează 
abordarea conform căreia companiile membre ale unui grup de 
companii multinaţionale sunt tratate mai degrabă ca entit ăţi separate 
şi nu ca părţi inseparabile ale unei singure companii unificate. 

� Datorită faptului că, prin această abordare, companiile membre 
ale unui grup de companii sunt tratate ca şi cum ar fi entităţi 
independente, atenţia se concentrează pe caracterul 
tranzac ţiilor dintre aceste companii membre și asupra problemei 
dacă, condițiile aflate la baza acestor tranzacții diferă de condițiile 
ce ar fi obținute în cadrul unor tranzacții comparabile necontrolate.

� Această analiză a tranzacțiilor controlate și necontrolate, 
denumită analiza comparabilit ății (eng. comparability analysis) 
constituie nucleul aplicării principiului deplinei concurențe.  
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� Un motiv major al adoptării principiului deplinei concurenţe (de către 
ţările membre OCDE şi alte ţări) este acela că principiul deplinei 
concurenţe asigură într-o mare măsură paritatea de tratament între 
companiile multinaţionale şi companiile independente. 

� Datorită faptului că principiul deplinei concurenţe pune pe picior de 
egalitate, din punct de vedere fiscal, companiile asociate şi 
companiile independente, se evit ă astfel crearea unor avantaje 
sau dezavantaje fiscale care, altfel, ar distorsiona poziţiile 
competitive relative ale fiecărui tip de entitate. 

� Prin eliminarea acestor considerente fiscale din deciziile economice, 
principiul deplinei concurenţe promovează dezvoltarea comer ţului 
şi a investi ţiilor interna ţionale .

� Totodată, s-a constatat că principiul deplinei concurenţe funcţionează 
eficient în marea majoritate a cazurilor . 

� De exemplu, există multe cazuri care implică cumpărarea şi vânzarea 
de mărfuri şi împrumutul de bani, în care un preţ în condiţii de deplină 
concurenţă poate fi găsit în tranzacţii comparabile întreprinse de 
companii independente comparabile, în circumstanţe comparabile. 
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� Există însă şi cazuri semnificative în care este complicat şi dificil 
de aplicat principiul deplinei concurenţe, de exemplu în grupurile de 
companii multinaţionale care operează în producţia integrată de 
mărfuri foarte specializate, în proprietăţi necorporale unice și/sau în 
prestarea de servicii specializate.

� Principiul deplinei concurenţe este văzul de unii ca fiind inerent 
defectuos, deoarece abordarea entităţii separate nu poate fi valabilă 
întotdeauna pentru economiile de scară şi interdependenţele dintre 
diferitele activităţi create de companiile integrate.

� O dificultate de ordin practic în aplicarea principiului deplinei 
concurenţe este aceea că entităţile asociate se pot angaja în 
tranzacţii pe care companiile independente nu le-ar întreprinde. 
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� Astfel de tranzacţii nu sunt neapărat motivate de evaziunea 
fiscală, ci pot apărea datorită faptului că în derularea de afaceri 
între ele, companiile membre ale unui grup multinaţional se 
confruntă cu circumstanţe comerciale diferite de cele ale unor 
companii independente.

� Atunci când companiile independente întreprind foarte rar 
tranzacţii de tipul celor efectuate de companii asociate, principiul 
deplinei concurenţe este dificil de aplicat, pentru că există dovezi 
foarte puţine sau nu există dovezi directe legate de condiţiile ce s-
ar fi stabilit între companii independente.

� Totuși, simplul fapt că o tranzacție nu poate fi găsită între companii 
independente, nu înseamnă în sine că respectiva tranzacție nu 
corespunde principiului deplinei concurențe.
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� În anumite cazuri, principiul deplinei concurenţe poate deveni o 
povar ă administrativ ă atât pentru contribuabil, cât și pentru 
administraţiile fiscale, din cauza evaluării unui număr şi unor tipuri 
semnificative de tranzacţii transfrontaliere. 

� Deşi, în mod normal, o companie asociată stabileşte condiţiile 
unei tranzacţii la momentul la care aceasta este întreprinsă, la un 
moment dat, companiei i se poate solicita să demonstreze că 
aceste condiţii sunt conforme cu principiul deplinei concurenţe.

� Administraţia fiscală poate fi, de asemenea, nevoită să se 
angajeze în acest proces de verificare la câţiva ani după ce a avut 
loc tranzacţia, încercând atunci să adune informaţii despre 
tranzacţii similare, condiţiile de piaţă la momentul la care a avut 
loc tranzacţia, etc. pentru tranzacţii numeroase şi variate. 

� Un astfel de demers devine tot mai dificil odată cu trecerea 
timpului, atât pentru contribuabil, cât și pentru administraţiile 
fiscale.
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� Deoarece principiul deplinei concurenţe impune în mod obişnuit ca 
administraţia fiscală şi contribuabilii să evalueze tranzacţii 
necontrolate şi activităţile economice ale companiilor independente şi 
să le compare apoi cu tranzacţiile şi activităţile companiilor asociate, 
poate fi nevoie de un volum substanţial de date. 

� Informaţiile accesibile pot fi incomplete şi greu de interpretat; alte 
informaţii, dacă există, pot fi dificil de obţinut din cauza amplasării 
geografice proprii sau a părţilor de la care ar trebui obţinute 
aceste informaţii. 

� Mai mult, poate să nu fie posibilă obţinerea de informaţii de la 
companii independente, din raţiuni de confidenţialitate, în alte 
cazuri, informaţii relevante despre companii independente pot, pur 
şi simplu, să nu existe. 

� Preţurile de transfer nu reprezint ă o ştiin ţă exact ă, ci necesit ă 
un exerci ţiu de judecat ă atât de partea administra ţiei fiscale, 
cât şi de partea contribuabilului. 
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� Deşi recunosc considerentele menţionate mai sus, punctul de 
vedere al ţărilor membre OCDE continuă să fie acela că principiul 
deplinei concurenţe ar trebui să guverneze evaluarea preţurilor de 
transfer între companiile asociate. 

� Principiul deplinei concurenţe este un principiu teoretic solid , de 
oarece asigură aproximarea cea mai sigură a acţiunilor pieţei 
deschise în cazurile în care se transferă mărfuri şi servicii între 
companii asociate. 

� Deşi poate să nu fie întotdeauna simplu de aplicat în practică, 
acesta conduce, în general, la niveluri corespunz ătoare de 
venituri între companiile membre ale unui grup CMN, acceptabile 
pentru administraţiile fiscale. 

� Acesta reflect ă realit ăţile economice ale faptelor şi 
circumstanţelor specifice ale contribuabililor controlaţi şi adoptă ca 
referinţă operarea normală a pieţei.

ACTIVITATE DE SEMINAR

Lect.univ.dr. Victor-Octavian Müller
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Aplicație practică privind întocmirea situațiilor 
financiare consolidate

� Societatea  M achiziționează la începutul exercițiul financiar 2011 pachetul 
majoritar de acțiuni  (60%) al societății  A (cost de achiziție 1.440 u.m.) precum și 
pachetul majoritar de acțiuni (70%) al societății B (cost de achiziție 875 u.m.).  
Costul de achiziție corespunde procentului dobândit din capitalul propriu al A și B.  

� În cursul exercițiului financiar 2011, între cele 3 societăți au avut loc 
următoarele operațiuni (intragrup):
1. Sc A acordă un împrumut Sc B în sumă de 400 u.m., dobânda anuală 

percepută (nedecontată până la 31.12.2011) fiind de 100 u.m.
2. Sc M vinde către Sc A mărfuri la prețul de 450 u.m., al căror cost de 

achiziție este 300 u.m. (Mărfurile se află în stocul Sc A la 31.12.2011 și 
sunt decontate până la 31.12.2011).

3. Sc B prestează către Sc M servicii de marketing la prețul de 100 u.m., 
(nedecontate până la 31.12.2011).

4. Sc A vinde Sc M un know-how de fabricație la prețul de 300 u.m. 
(decontat până la 31.12.2011), obținut de Sc A în activitatea sa de 
cercetare-dezvoltare la costul de 200 u.m.

5. Sc B a distribuit în cursul exercițiului financiar 2011 dividende către Sc 
M în valoare de 300 u.m. 

� Bilanțurile și CPP ale celor 3 societăți la 31.12.2011 sunt prezentate într-o 
versiune simplificată în cadrul următoarelor două tabele:
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Elemente Sc M Sc A Sc B

Imobilizări corporale și necorporale 4.985 2.000 1.200

Împrumuturi ac. (incl. dob. neîncasate) 0 500 0

Titluri de participare în A 1.440 0 0

Titluri de participare în B 875 0 0

Stocuri 700 1.400 300

Creanțe 1.400 600 500

Disponibilități 500 700 450

TOTAL ACTIV 9.900 5.200 2.450

Furnizori 800 800 250

Alte datorii 900 200 100

Împrumuturi obț. (incl. dob. datorate) 700 1.000 500

TOTAL DATORII 2.400 2.000 850

Capital social 5.000 2.000 750

Rezerve 1.000 400 500

Rezultatul exercițiului 1.500 800 350

TOTAL CAPITAL PROPRIU 7.500 3.200 1.600

TOTAL PASIV (DAT. + CP. PR.) 9.900 5.200 2.450

Bilanțuri 31.12.2011

A

M

B

60% 70%
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Elemente Sc M Sc A Sc B

Cifra de afaceri (V. din vânz.) 2.500 1.400 800

Alte venituri 300 600 100

Cheltuieli privind mărfurile 1.000 800 300

Alte cheltuieli 400 300 150

Rezultatul din exploatare 1.400 900 450

Venituri din interese de part. 300 0 0

Venituri din dobânzi 100 300 50

Cheltuieli privind dobânzile 0 200 100

Rezultatul financiar 400 100 -50

Rezultatul curent 1.800 1,000 400

Rezultatul extraordinar 0 0 0

REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUI 1.800 1.000 400

Impozitul pe profit 300 200 50

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI 1.500 800 350

Conturi de profit și pierdere 31.12.2011

A

M

B

60% 70%


