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Capitolul 4: Metode tranzacționale tradiționale 
pentru stabilirea prețurilor de transfer 

Introducere

� Paragraful l al Articolului 9 din Conven ţia Fiscal ă Model a OCDE 
prevede că atunci când „se stabilesc sau se impun condiţii între cele două 
întreprinderi în cadrul relaţiilor lor comerciale sau financiare, care diferă de 
cele stabilite între întreprinderi independente, atunci orice profituri care ar 
fi putut fi realizate de una dintre întreprinderi dacă nu ar fi existat acele 
condiţii dar care, din cauza acelor condiţii, nu au fost realizate, pot fi 
incluse în profiturile întreprinderii respective şi impozitate în consecinţă." 

� Comentariul la par. l al Art. 9 indică faptul că acest paragraf autorizează o 
administraţie fiscală „ca, în scopul calculării obligaţiilor fiscale ale 
întreprinderilor [asociate], să rescrie conturile întreprinderii [asociate] în 
cazul în care, datorită relaţiilor speciale dintre întreprinderi, evidenţele 
contabile nu reflectă profiturile impozabile reale obţinuie în acel Stat".

� Comentariul subliniază că Articolul nu se aplic ă atunci când tranzacţiile 
au avut loc „în termenii comerciali normali pe o piaţă deschisă (pe baza 
deplinei concurențe)“, conturile putând fi rescrise „numai dacă au fost 
create sau impuse condiţii speciale între două companii“.
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� Problema conform Articolului 9 este aceea dacă, condiţiile relaţiilor 
comerciale sau financiare ale companiilor asociate sunt de deplină 
concurenţă sau dacă există, în schimb, una sau mai multe „condiţii 
speciale" (condi ţii care nu sunt de deplin ă concuren ţă).

� Relaţiile comerciale sau financiare între companii asoci ate pot îmbrăca 
multe forme, ce includ implicarea în tranzacţii controlate la un preţ de transfer 
agreat şi/sau în anumiţi termeni si condiţii, precum şi aranjamente de furnizare 
de beneficii către alţi membri ai grupului în mod gratuit.

� Modul cel mai direct de a stabili dacă între companii asociate condiţiile 
create sau impuse sunt de deplină concurenţă este acela de a compara 
pre ţurile percepute în tranzac ţiile controlate întreprinse de acele 
companii cu pre ţurile percepute în tranzac ţii comparabile întreprinse 
între companii independente.

� Aceasta este cea mai direct ă abordare , deoarece orice diferenţă între 
preţul unei tranzacţii controlate şi preţul unei tranzacţii necontrolate 
comparabile poate fi în mod normal legată direct de relaţiile comerciale şi 
financiare create sau impuse între companii, iar condiţiile de deplină 
concurenţă pot fi stabilite direct prin substituirea preţului tranzacţiei 
controlate cu preţul tranzacţiei necontrolate comparabile.
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� Cu toate acestea, nu vor exista mereu tranzac ţii comparabile care să 
permită folosirea doar a acestei metode. 

� De aceea, poate fi necesar s ă se compare alte indicii mai pu ţin directe , 
cum ar fi marjele brute, dintre tranzacţiile controlate şi cele necontrolate, pentru 
a se stabili dacă condiţiile între companii asociate sunt de deplină concurenţă. 

� Aceste abordări, directe şi indirecte, se reflectă în metodele de stabilire a 
prețurilor de transfer.

� Metodele de stabilire a prețurilor de transfer sunt instrumente analitice 
pentru determinarea sau evaluarea valorii de piață a tranzacțiilor care au 
loc între companiile afiliate/asociate.

� Companiile multina ționale utilizează aceste metode cu ocazia planificării 
fiscale respectiv a documentării prețurilor de transfer practicate.

� Autorit ățile fiscale utilizează aceste metode în vederea testării valorii de 
piață a tranzacțiilor efectuate între companii afiliate/asociate cu scopul de 
a stabili „profiturile reale“, adică a acelor profituri ce ar fi fost obținute dacă 
părțile implicate nu ar fi fost afiliate/asociate.
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� Potrivit Ghidului OECD al prețurilor de transfer pentru companiile 
multinaționale, în aplicarea principiului deplinei concurențe pot fi utilizate 
următoarele cinci metode :

� Metodele profitului tranzacțional devin aplicabile în principiu atunci când 
nu este sigur să se aplice numai metodele tranzacţionale tradiţionale sau 
când, în condiţii excepţionale, acestea din urmă nu se pot aplica deloc.

METODE DE STABILIRE A 

PREȚURILOR DE TRANSFER

Metode tranzacționale 

tradiționale 

Metode ale profitului 

tranzacțional

Metoda prețului necontrolat comparabil

Metoda prețului de revânzare

Metoda cost plus

Metoda marjei tranzacționale nete

Metoda împărțirii profitului
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Metoda pre ţului necontrolat comparabil
(eng. comparable uncontrolled price method)

� Metoda PNC (sau metoda comparării prețurilor) compar ă pre ţul perceput 
pentru bunurile sau serviciile transferate într-o tranzacţie controlată cu 
preţul perceput pentru bunurile sau serviciile transferate într-o tranzacţie 
necontrolată comparabilă în circumstanţe comparabile. 

� Dacă există vreo diferenţă între cele două preţuri, aceasta poate fi un 
indiciu că, condiţiile relaţiilor comerciale şi financiare ale companiilor 
asociate nu sunt de deplină concurenţă si că preţul tranzacţiei controlate 
poate fi înlocuit de preţul tranzacţiei necontrolate.

� O tranzac ţie necontrolat ă este comparabil ă cu o tranzac ţie controlat ă 
(este o tranzacţie necontrolată comparabilă) în sensul metodei PNC dacă 
este îndeplinită una din următoarele două condiţii:
� Niciuna dintre diferenţele (dacă există) între tranzacţiile comparate 

sau între companiile care întreprind aceste tranzacţii nu poate afecta 
substanţial prețul pe piaţa deschisă; sau

� Pot fi făcute ajustări suficient de exacte pentru a elimina efectele 
substanţiale ale acestor diferenţe.
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� Atunci când este posibil să se găsească tranzacţii necontrolate comparabile, 
metoda PNC este cel mai direct şi mai sigur mod de aplicare a principiului 
deplinei concurenţe. 

� Metoda PNC poate fi aplicată pe baza tranzacțiilor companiei afiliate 
analizate cu alte companii independente (compararea internă a prețurilor -
„comparabile interne “) sau pe baza tranzacțiilor între alte companii 
independente (compararea externă a prețurilor -„comparabile externe “).

Metoda pre țului necontrolat comparabil – Comparabile interne

Metoda pre țului necontrolat comparabil – Comparabile externe

Vânzător (parte afiliată)

Cumpărător (parte afiliată)

Cumpărător (terță parte)

Vânzător (parte afiliată) Cumpărător (parte afiliată)

Cumpărător (terță parte)Vânzător (terță parte)

Preț controlat

Preț necontrolat
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� Metoda PNC poate fi foarte util ă pentru stabilirea unui preț de deplină 
concurență pentru:
� Vânzări de mărfuri fungibile tranzacționate pe o piață (bursă), ce au loc în condiții 

comparabile (incluzând aceeaşi fază a lanţului de producţie/distribuţie)

� Unele tranzacții financiare uzuale (ex. împrumuturi de bani)

� Poate fi dificil s ă se găseasc ă o tranzac ţie între companii independente care 
să fie suficient de asemănătoare cu tranzacţia controlată încât nicio diferenţă să 
nu aibă un efect substanţial asupra preţului. 

� De exemplu , o diferenţă minoră între bunurile transferate în tranzacţia controlată 
şi cele transferate în tranzacţia necontrolată poate afecta substanţial preţul, chiar 
dacă natura activităţii întreprinse este suficient de asemănătoare ca să genereze 
aceeaşi marjă a profitului total – În acest caz, se pot impune unele ajustări, a 
căror amploare şi precizie vor afecta fiabilitatea relativă a metodei PNC.

� Comparabilitatea/similitudinea produselor ce fac ob iectul tranzac țiilor 
analizate este factorul decisiv pentru aplicarea ac estei metode.

� Când există diferenţe între tranzacţiile controlate şi cele necontrolate sau între 
companiile care întreprind aceste tranzacţii, poate fi dificil s ă se stabileasc ă ajust ări 
destul de precise pentru a elimina efectul asupra preţului.

� Considerentele de ordin practic dictează o abordare mai flexibil ă care să permită 
folosirea metodei PNC şi completarea acesteia, dacă este necesar, cu alte metode, 
care ar trebui toate evaluate în funcţie de acurateţea lor relativă.
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Exemple de aplicare a metodei PNC

� Metoda PNC este o metodă deosebit de fiabilă în cazul în care o companie 
independentă vinde acelaşi produs ca şi cel vândut între două companii afiliate. 

� Exemplul 1: ProfiSport Production S.A. şi ProfiSport Distribution A.G. (cu 
sediul în Germania) sunt două companii ce fac parte din grupul ProfiSport. 

� ProfiSport Production are ca obiect de activitate producţia de echipament 
sportiv în timp ce ProfiSport Distribution este distribuitor pentru echipamentul 
sportiv produs de ProfiSport Production.

� ProfiSport Production vinde 5.000 de mingi de fotbal Nexus către ProfiSport 
Distribution la preţul de 51 euro bucata și totodată vinde în aceleaşi condiţii 
și aceeași perioadă 700 de mingi de fotbal Nexus către InterSport AG (un 
distribuitor independent din Austria) la preţul de transfer de 60 euro, singura 
diferenţă între cele două tranzacţii fiind numărul de mingi vândute. 

ProfiSport Production S.A.

ProfiSport Distribution A.G.

InterSport A.G.(independ.)
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� Politica comercială a societăţii ProfiSport Production menţionează 
acordarea unui discount de 15% pentru vânzări de minigi mai mari de 
1.000 unități.

� In acest caz, vânzările de mingi către distribuitorul independent reprezintă 
o comparabilă internă ce poate fi folosită pentru a testa valoarea de piaţă 
a tranzacţiei controlate dintre ProfiSport Production şi ProfiSport 
Distribution. 

� Pentru a îndeplini condiţiile de comparabilitate cerute de metoda 
comparării preţurilor este importantă efectuarea ajustării pentru diferenţa 
în volumul de mingi vândute către cei doi distribuitori (respectiv aplicarea 
discountului de 15% la preţul de vânzare către distributorul independent, 
60 euro şi compararea rezultatului obţinut cu preţul de transfer dintre 
ProfiSport Production şi ProfiSport Distribution). 

� În urma efectuării acestei ajus-tări, se poate afirma că preţul de transfer 
de 51 euro între cele două companii afiliate este la valoarea de piaţă.
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Exemplul 2:

� O companie independentă vinde cafea columbiană boabe fără marcă, de 
acelaşi tip, calitate şi cantitate ca şi cea vândută între două companii 
afiliate, presupunând că şi tranzacţia controlată şi cea necontrolată au loc 
cam în acelaşi timp, în aceeaşi fază a lanţului de producţie/distribuţie și în 
condiţii similare. 

� Dacă singura tranzacţie necontrolată disponibilă se derulează cu cafea 
boabe braziliană fără marcă, ar fi necesar să se cerceteze dacă diferenţa 
dintre boabele de cafea are un efect substanţial asupra preţului. 

� De exemplu, se poate pune întrebarea dacă sursa de cafea boabe impune 
o primă de preţ sau o reducere generală pe piaţa deschisă. 

� Astfel de informaţii pot fi obţinute de la bursele de mărfuri sau se pot deduce 
din preţurile vânzătorilor. 

� Dacă această diferenţă are un efect substanţial asupra preţului, sunt 
necesare câteva ajustări.
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� Dacă nu se pot face ajustări suficient de precise, fiabilitatea metodei PNC 
este redusă şi se poate impune combinarea metodei PNC cu alte metode 
mai puţin directe sau utilizarea acestor metode în locul metodei PNC. 

� Un caz ilustrativ în care pot fi necesare ajustări este acela în care 
circumstanţele din jurul vânzărilor controlate si necontrolate sunt identice, 
cu excepţia faptului că preţul de vânzare controlat este un preţ de livrare, 
în timp ce vânzările necontrolate sunt efectuate în condiţii f.o.b. (free-on-
board) fabrică. 

� Diferenţele în termenii de transport și asigurare (INCOTERMS) au, în 
general, un efect asupra preţului definitiv şi determinabil în mod rezonabil. 

� Prin urmare, pentru a determina preţul de vânzare necontrolat, trebuie 
ajustat preţul cu diferenţele aferente termenilor de livrare.
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Metoda pre ţului de revânzare
(eng. resale price method)

� Metoda preţului de revânzare porneşte de la preţul la care un produs achiziţionat 
de la o companie asociată este revândut unei companii independente. 

� Acest preţ (pre ţul de revânzare ) se reduce apoi cu o marjă brută 
corespunzătoare („marja pre ţului de revânzare "), care reprezintă suma din 
care revânzătorul ar încerca să îşi acopere cheltuielile de vânzare şi alte 
cheltuieli de exploatare și, în lumina funcţiilor efectuate (ţinând cont de 
activele utilizate şi riscurile asumate), să realizeze un profit corespunzător. 

� Ceea ce rămâne după scăderea marjei brute poate fi privit, după ajustarea 
pentru alte costuri aferente achiziţiei produsului (ex. taxe vamale), ca și un 
pre ţ de deplin ă concuren ţă pentru transferul iniţial al bunurilor între 
companiile asociate. 

� Astfel, în cadrul metodei preţului de revânzare marja pre țului de revânzare 
(marja brută) pe care revânzătorul o obține dintr-o tranzacție controlată este 
comparată cu marja brută generată de tranzacții comparabile necontrolate.

� Marja brut ă se calculeaz ă astfel:
(venituri din vânz ări – costul bunurilor) / venituri din vânz ări x 100
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� În anumite situații marja preţului de revânzare a revânzătorului în tranzacţia 
controlată poate fi stabilită prin referire la marja preţului de revânzare pe care 
o obține acelaşi revânzător pentru produse cumpărate şi vândute în 
tranzacţii neconlrolate comparabile („comparabile interne “).

� În alte circumstanțe (mai ales când nu există comparabile interne) poate 
servi ca indicaţie și marja preţului de revânzare obţinută de o companie 
independentă în tranzacţii necontrolate comparabile („comparabile 
externe “).

Distribuitor 

(parte afiliată)

Vânzător (parte afiliată)

Vânzător (terță parte)

Vânzător (parte afiliată)
Distribuitor 

(parte afiliată)

Distribuitor 

(terță parte)
Vânzător (terță parte)

Marjă brută controlată

Marjă brută necontrolată

Cumpărător 

(terță parte)

Preț necontrolat

Cumpărător 

(terță parte)

Preț necontrolat

Cumpărător 

(terță parte)

Preț necontrolat
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� Aceasta metodă este probabil cea mai utilă atunci când se aplică la:
� Activități de distribuție (mai ales când compania intermediară nu a adăugat 

o valoare substanțială produsului)
� Operaţiuni de marketing.

� Comparabilitatea/similitudinea produselor ce fac ob iectul tranzac țiilor 
analizate prezint ă o importan ță mai mic ă pentru aplicarea acestei metode 
decât pentru aplicarea metodei PNC, întrucât este improbabil ca diferenţele 
minore dintre produse să aibă un efect la fel de substanţial asupra marjelor de 
profit aşa cum au asupra preţurilor (fiind astfel nevoie de mai puţine ajustări).

� Aplicabilitatea metodei preţului de revanzare este condiţionată însă de
comparabilitatea/similitudinea altor atribute ale c omparabilit ății (func ţii 
îndeplinite și riscuri asumate, circumstan țe economice, termeni 
contractuali).

� Suma marjei preţului de revânzare poate fi adesea influenţată de nivelul 
activit ăţilor efectuate de revânzător, care poate varia de la cazul în care 
revânzătorul efectuează numai servicii minimale ca și agent de expediţie până la 
cazul în care revânzătorul îşi asumă integral riscul proprietăţii împreună cu 
întreaga responsabilitate şi riscurile aferente pentru publicitate, marketing, 
distribuirea şi garantarea produselor, finanţarea stocurilor şi alte servicii conexe. 
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� Dacă revânzătorul din tranzacţia controlată nu desf ăşoară o activitate comercial ă 
substan ţială, ci numai transferă bunurile unei terţe părţi, marja preţului de 
revânzare ar putea fi, în lumina funcţiilor îndeplinite, o marjă redusă.

� Când revânzătorul desfăşoară în mod evident o activitate comercial ă 
substan ţială pe lângă activitatea de revânzare, atunci este de aşteptat ca marja 
preţului de revânzare să fie destul de substanţială. 

� Dacă revânzătorul angajează în activit ăţile sale active valoroase şi posibil 
unice (de ex. imobilizări necorporale de marketing valoroase), poate să fie 
nepotrivită evaluarea condiţiilor de deplină concurenţă în tranzacţia controlată, 
folosind o marjă neajustată a preţului de revânzare derivată din tranzacţii 
necontrolate în care revânzătorul necontrolat nu angajează active asemănătoare, 
întrucât marja preţului de revânzare în tranzacţia necontrolată poate să 
subestimeze profitul la care este îndreptăţit revânzătorul în tranzacţia controlată.

� În cazul în care există un lanţ de distribu ţie a bunurilor printr-o companie 
intermediară, poate fi necesară analizarea nu doar a preţului de revânzare al bunurilor 
cumpărate de la compania intermediară, ci și a preţului pe care o astfel de companie îl 
plăteşte furnizorilor săi şi a funcţiilor pe care le efectuează compania intermediară.

� Când reglement ările/practicile contabile difer ă între tranzacţiile controlate și 
cele necontrolate, trebuie făcute ajustările datelor utilizate în calculul marjelor 
preţului de revânzare, pentru a se asigura că sunt folosite aceleaşi tipuri de 
costuri pentru a se ajunge la marja brută.
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Exemple de aplicare a metodei pre țului de revânzare

Exemplul 1:

� TopFragrance Distribution S.R.L. (cu sediul în România) achiziţionează, în 
scopul revânzării, 1.000 de parfumuri marca Divine de la TopFragrance 
Production S.A. (cu sediul în Franța) la preţul de 70 de euro/bucata. 

� Aceste bunuri sunt vândute terţilor (companii neafiliate) pe piața internă la 
preţul de 80 euro/bucata. 

� În urma analizei funcţionale efectuate a rezultat ca TopFragrance 
Distribution acţionează ca şi un distribuitor cu funcţii şi riscuri limitate.

� Nu au fost identificate comparabile interne pentru a testa valoarea de piaţă 
a marjei brute din vânzări obţinute de TopFragrance Distribution. 

� În schimb există distribuitori independenţi cu un profil funcţional şi de risc 
similar cu cel al societăţii TopFragrance Distribution.
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� In baza unui studiu de comparabilitate efectuat pe piaţa românească a 
distribuitorilor de parfumuri a rezultat o marjă medie brută de vânzări de 
25%. 

� Pentru a testa valoarea de piaţă a preţului de transfer (adică a preţului de 
achiziţie), se va diminua preţul de revanzare la terţi cu marja brută de 
vânzări obţinute de distribuitori inde-pendenţi (adică 80 - 25% = 60). 

� In urma acestei analize se poate afirma că preţul de transfer dintre 
TopFragrance Distribution şi TopFragrance Production nu respectă principiul 
deplinei concurențe.

TopFragrance Prod. S.A.
TopFragrance 

Distrib. SRL

Distribuitori 

naționali
Vânzător (terță parte)

1.000 buc x 70 euro/buc

Preț necontrolat

Cumpărători 

diverși neaf.

80 euro/buc

Cumpărători 

diverși neaf.

Preț necontrolat

Preț necontrolat
Marjă brută controlată 12,5%

Marjă brută necontrolată 25%
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Exemplul 2:

� Doi distribuitori vând acelaşi produs pe aceeaşi piaţă şi sub acelaşi nume de 
marcă: Distribuitorul A oferă o garanţie iar Distribuitorul B nu oferă nicio garanţie. 

� Distribuitorul A nu include garanţia ca parte a unei strategii de preţ şi, deci, 
îşi vinde produsele la un preţ mai mare, obţinând o marjă de profit brut mai 
mare (dacă nu se iau în considerare costurile de service în cadrul garanţiei) 
decât cea a Distribuitorului B, care vinde la un preţ mai mic. 

� Cele două marje nu sunt comparabile până când nu se efectuează o 
ajustare care să reflecte acea diferenţă.

Exemplul 3:

� O companie vinde un produs în cinci ţări în care nu are filiale prin distribuitori 
independenţi care doar pun pe piaţă produsul fără a efectua altă activitate. 

� Într-o ţară, compania îşi înfiinţează o filială și întrucât această piaţă prezintă 
importanţă strategică, compania îi impune filialei să vândă numai produsul 
său şi să efectueze aplicaţii tehnice pentru clienţi. 

� Chiar dacă toate celelalte fapte şi circumstanţe sunt similare, dacă marjele 
sunt obţinute de la companii independente care nu au aranjamente 
exclusive de vânzări sau nu efectuează aplicaţii tehnice cum sunt cele 
întreprinse de filială, este necesar să se analizeze dacă trebuie efectuate 
ajustări pentru a se asigura comparabilitatea.
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Metoda cost plus
(eng. cost plus method)

� Metoda cost plus porneşte de la costurile înregistrate de furnizorul de 
bunuri (sau servicii) într-o tranzacţie controlată, pentru bunurile transferate 
sau serviciile furnizate unui cumpărător afiliat. 

� Un adaos comercial cost plus (marj ă de profit) corespunzător se adaugă 
la acest cost, pentru a se realiza un profit corespunzător în lumina funcţiilor 
efectuate şi a condiţiilor pieţei. 

� După ce se adaugă acest adaos cost plus la costurile menţionate mai sus 
se ajunge la ceea ce poate fi văzut ca un pre ţ de deplin ă concuren ţă al 
tranzacţiei controlate iniţiale. 

� Ca şi în cazul metodei preţului de revânzare, metoda cost plus se bazează 
pe o comparare a adaosului la costuri realizat de furnizorul de bunuri şi 
servicii controlat cu adaosul realizat de una sau mai multe entităţi la 
costurile lor în ceea ce priveşte tranzacţiile comparabile. 

� Trebuie analizate diferen ţele între tranzac ţiile controlate şi cele 
necontrolate , care au un efect asupra mărimii adaosului pentru a se stabili 
ce ajust ări trebuie făcute la adaosul respectiv din tranzacţia necontrolată.
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� Adaosul cost plus al furnizorului într-o tranzacţie controlată ar trebui stabilit 
în mod ideal prin referinţă la adaosul cost plus pe care acelaşi furnizor îl 
realizează în tranzacţii necontrolate comparabile („comparabile interne “) , 

� În plus, poate servi ca indicaţie adaosul cost plus care ar fi obţinut în 
tranzacţii comparabile de către o companie independentă (comparabile 
externe “).

Metoda cost plus – Comparabile interne

Metoda cost plus – Comparabile externe

Vânzător (parte afiliată)

Cumpărător (parte afiliată)

Cumpărător (terță parte)

Vânzător (parte afiliată) Cumpărător (parte afiliată)

Cumpărător (terță parte)Vânzător (terță parte)

Marjă de profit controlată

Marjă de profit necontrolată
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� Această metodă este probabil cea mai utilă atunci când:
� sunt vândute produse semifabricate între părţi afiliate, 
� părţile afiliate au încheiat acorduri comune de linii de creditare sau acorduri 

de cumpărare-furnizare pe termen lung, 
� tranzacţia controlată este o prestare de servicii (ex. Servicii profesionale, 

servicii de lohn, servicii de cercetare-dezvoltare etc.).

� La fel ca în cazul metodei pre țului de revânzare, comparabilitatea/ 
similitudinea produselor ce fac obiectul tranzac țiilor analizate prezint ă o 
importan ță mai mic ă pentru aplicarea acestei metode decât pentru aplicarea 
metodei PNC, fiind necesare mai puține ajustări pentru a reflecta diferențele 
între produse, deoarece este improbabil ca diferenţele dintre produse să aibă un 
efect la fel de substanţial asupra marjelor de profit aşa cum au asupra preţurilor.

� Aplicabilitatea metodei cost plus este condiţionată ca și în cazul metodei prețului 
de revânzare de comparabilitatea/similitudinea altor atribute ale 
comparabilit ății (func ţii îndeplinite și riscuri asumate, circumstan țe 
economice, termeni contractuali).

� Când tratamentele contabile difer ă între tranzacţiile controlate și cele 
necontrolate, trebuie făcute ajustările datelor utilizate în calculul marjelor de 
profit, pentru a se asigura că este folosită aceeași structură a bazei de cost 
pentru a se ajunge la marja de profit.

11.11.2014
24

Capitolul 4: Metode tranzacționale tradiționale 
pentru stabilirea prețurilor de transfer 

Exemple de aplicare a metodei cost plus

Exemplul 1:

� TopFashion Production S.A. (cu sediul în România) produce 2 tipuri de 
sacouri: sacouri Casual şi sacouri Business. 

� Costul de producţie pentru un sacou Casual este de 50 euro iar  pentru un 
sacou Business este de 70 euro. 

� Sacourile Business sunt vândute către TopFashion Distribution SRL (cu 
sediul în Italia) la preţul de 84 euro/bucată. 

� Sacourile Casual sunt vândute către distribuitorul independent Zara S.A. (cu 
sediul în Italia) la 60 euro/bucată, celelate condiţii ale tranzacţiei fiind 
similare.

TopFashion Production S.A.

TopFashion Distribution SRL

Zara S.A. (parte neafiliată)

Cost S.Business 70 eur/buc

Cost S.Casual 50 eur/buc
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� Pentru a testa valoarea de piaţă a preţului de vânzare către TopFashion 
Distribution, se poate folosi marja de profit realizată peste costuri în cadrul 
tranzacţiei necontrolate ca şi comparabila internă, adică 20% (60-50)/50 *100) în 
vederea comparării acesteia cu marja de profit peste costuri realizată din 
tranzacţia comparabilă ((84-70)/70 *100). 

� In urma acestei analize, se poate afirma că preţul de transfer pentru sacourile 
Business este la valoarea de piaţă. 

Exemplul 2:

� A este un producător naţional de mecanisme pentru ceasuri destinate pieţei de 
masă. A vinde produsul său filialei sale străine B și câştigă un adaos de 5% profit 
brut pentru operaţia de producţie. 

� X, Y şi Z sunt producători naţionali neafiliaţi de mecanisme pentru ceasuri destinate 
pieţei de masă, care vând către cumpărători străini neafiliaţi, câştigând adaos de profit 
brut aferent operaţiilor lor de producţie, ce variază între 3 si 5 procente. 

� A reflectă în contabilitate costurile administrative, de supraveghere şi generale ca 
şi cheltuieli de exploatare, de aceea, aceste costuri nu se reflectă în costul 
mărfurilor vândute. 

� Adaosurile de profit brut ale lui X, Y şi Z reflectă aceste costuri administrative, de 
supraveghere şi generale ca şi cost al mărfurilor vândute. 

� Prin urmare, adaosurile de profit brut ale lui X, Y şi Z trebuie ajustate pentru a se 
asigura concordanţa contabilă.
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