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Capitolul 5: Metode ale profitului tranzacțional 
pentru stabilirea prețurilor de transfer 

� Potrivit Ghidului OECD al prețurilor de transfer pentru companiile 
multinaționale, în aplicarea principiului deplinei concurențe, în afara celor 
trei metode tranzacționale tradiționale pot fi utilizate alte două metode 
(ale profitului tranzac țional – eng. transactional profit methods):

� Metodele profitului tranzac țional 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.
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Metoda prețului necontrolat comparabil
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Metoda marjei tranzac ţionale nete
(eng. Transactional net margin method)

� Metoda marjei tranzacţionale nete examinează marja profitului net raportat 
la o bază corespunzătoare (ex. costuri, vânzări, active), pe care o companie 
o realizează dintr-o tranzacţie controlată (sau tranzacţii care pot fi agregate), 
în comparație cu marja profitului net rezultată din tranzacții necontrolate 
comparabile. 

� Metoda marjei nete se bazează pe teoria economică conform căreia marjele 
nete de profit obţinute de companii care desfăşoară activităţi similare pe 
aceeaşi piaţă şi în cadrul aceleiaşi industrii tind să se egalizeze după o 
anumită perioadă de timp (Luca, 2009).

� Această metodă opereaz ă într-un mod similar cu metoda pre ţului de 
revânzare și metoda cost plus , diferenţa principala dintre ele fiind că 
metoda marjei nete analizează (după cum arată şi denumirea ei) marjele 
nete de profitabilitate în timp ce metoda preţului de revânzare și metoda 
cost plus analizează marjele brute.

� Este necesară o analiz ă func ţional ă a companiilor asociate şi a celor 
independente, pentru a stabili daca tranzacţiile sunt comparabile şi eventual 
ce ajustări pot fi necesare pentru a se obţine rezultate fiabile, totodată 
trebuind aplicate și celelalte condi ţii de comparabilitate .
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� Marja netă a contribuabilului din tranzacţia controlată ar trebui stabilită, în 
mod ideal, prin referinţă la marja netă pe care o obţine acelaşi contribuabil în 
tranzacţii necontrolate comparabile („comparabile interne “).

� Dacă acest lucru nu este posibil, poate servi ca şi indicaţie marja netă ce ar fi 
fost obţinută de o companie independenta în tranzacţii comparabile 
(„comparabile externe “).

Vânzător (parte afiliată)

Cumpărător (parte afiliată)

Cumpărător (terță parte)

Vânzător (parte afiliată) Cumpărător (parte afiliată)

Cumpărător (terță parte)Vânzător (terță parte)

Marja profitului net 
controlată

Marja profitului net 
necontrolată
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� În funcţie de profilul funcţional şi de risc al companiei afiliate testate se va alege 
un indicator financiar, cei mai utiliza ţi indicatori financiari pentru testarea 
valorii de piaţă a tranzacţiilor controlate fiind: 
� marja net ă din vânz ări (determinată ca și raport dintre profitul din exploatare şi 

vânzări) - se foloseşte în cazul distribuitorilor, 
� rata de rentabilitatate a activelor (se determină ca şi raport între profitul din 

exploatare şi activele utilizate, mai puţin activele financiare şi disponibilităţile 
băneşti) - se foloseşte în cazul producătorilor, 

� marja de profit asupra costurilor (se determină ca şi raport între profitul din 
exploatare şi costurile totale operaţionale)  -se foloseşte în cazul producătorilor 
sau prestatorilor de servicii.

� Metoda marjei nete este cel mai des folosit ă în practic ă în primul rând datorită 
disponibilit ăţii datelor financiare necesare pentru a calcula diferiţi indicatori 
financiari pentru testarea profitabilităţii persoanelor afiliate (Luca, 2009).

� Un punct forte al acestei metode este acela că marjele nete sunt mai pu ţin 
influen ţate de diferen ţele tranzac ţionale decât preţul (metoda PNC) 

� În plus, marjele nete pot fi mai tolerante la unele diferen ţe func ţionale între 
tranzacţiile controlate şi tranzacţiile necontrolate, comparativ cu marjele de profit 
brut, diferenţele în funcţiile efectuate între companii fiind adesea reflectate în variaţii 
ale cheltuielilor de exploatare, companiile putând avea un interval larg de marje de 
profit brut, realizând însă un nivel asemănător al profiturilor nete.
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� Un punct slab al acestei metode este acela că marja tranzac ţional ă netă a 
unei companii poate fi influen ţată de unii factori care nu au niciun efect 
sau au efect mai puţin substanţial/direct asupra preţului sau marjelor brute, 
aceste aspecte făcând dificilă determinarea sigură şi precisă a marjelor nete 
în condiții de deplină concurență.

� Aplicarea oricărei metode de deplină concurență necesită informa ţii 
despre tranzac ţii necontrolate, care pot s ă nu fie disponibile la 
momentul tranzac ţiei controlate , acest lucru putând fi deosebit de dificil 
pentru contribuabilii care încearcă aplicarea metoda marjei tranzacţionale 
nete la momentul tranzacţiilor necontrolate (o soluție ar fi utilizarea mediilor 
multianuale). 

� În plus, companiile pot s ă nu aib ă acces la informa ţii suficient de 
explicite despre profiturile ce pot fi atribuite tranzacţiilor necontrolate, 
pentru a putea asigura o aplicare valabilă a metodei. 

� O altă deficienţă se referă la faptul că pot exista dificultăţi serioase în 
stabilirea unei ajustări corespondente corespunzătoare atunci când se 
aplică metoda marjei tranzacţionale nete, mai ales atunci când nu este 
posibil să se refacă traseul invers înapoi la preţul de transfer - spre 
exemplu, dacă contribuabilul lucrează cu companii afiliate atât pe partea de 
cumpărare, cât şi pe partea de vânzare, în cadrul tranzacţiei controlate.
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Exemple de aplicare a metodei marjei tranzac ționale nete

� Exemplul 1: BestFood Production S.A. (cu sediul în România) produce şi 
vinde mezeluri către distribuitorul afiliat BestFood Distribution Ltd. (cu sediul 
în Marea Britanie), persoana afiliată testată în cadrul acestei tranzacţii fiind 
BestFood Production. 

� Rata de rentabilitate a activelor obţinută de BestFood Prodution este de 
12%. 

� În baza unui studiu de comparabilitate efectuat pe un eşantion de societăţi 
cu un profil funcţional şi de risc similar cu al persoanei afiliate testate a 
rezultat o rată medie de rentabilitate a activelor între 8% şi 14 % cu o 
mediană de 11%. 

� Deoarece rata rentabilităţii activelor obţinută de BestFood Production se 
regăseşte în intervalul de comparară (adicăîntre 8% şi 14%), se poate afirma 
că trazacţiile de vânzare de mezeluri între cele două părţi afiliate respectă 
principiul deplinei concurențe. 

BestFood Production S.A. BestFood Distribution Ltd.

Cumpărători (independenți)Eșantion vânzători (indep.)

Marjă netă controlată 
12%

Marjă netă necontrolată 
8%-14% (med. 11%)
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Exemplul 2:
� Cu titlu ilustrativ, exemplul 2 de la metoda cost plus demonstrează necesitatea 

ajustării adaosului brut rezultat din tranzacţii pentru a se realiza o comparaţie 
precisă şi consecventă. 

� A este un producător naţional de mecanisme pentru ceasuri și vinde produsul său 
filialei sale străine B (adaos de 5% profit brut pentru operaţia de producţie) iar X, Y şi 
Z sunt producători naţionali neafiliaţi, 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.

� Astfel de ajustări pot fi făcute fără dificultate atunci când costurile pot fi 
analizate direct, dar dacă nu este posibil să se identifice acele costuri ce 
trebuie ajustate, poate fi, totuşi posibil să se identifice marja netă rezultată din 
tranzacţie şi, deci, se poate asigura utilizarea unei măsuri consecvente. 

� De exemplu, dacă respectivele costuri administrative, generale şi de 
supraveghere, care sunt tratate ca parte a costului mărfurilor vândute pentru 
companiile independente X, Y şi Z, nu pot fi identificate astfel încât să se 
ajusteze marja brută pentru o aplicare corectă a metodei cost plus, poate fi 
necesar să se examineze marjele nete, în absenţa unor comparaţii mai exacte.
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Exemplul 3: Compara ție între metoda pre țului de revânzare și metoda 
marjei nete în cazul unui distribuitor 

Venituri din vânzări (către cumpărători independenți) 1.000

Costul mărfurilor vândute (achiz. de la comp. afiliată) (400)

Marja brută din vânzări (60%) 600

Cheltuieli de distribuție și alte cheltuieli operaționale (400)

Profit operațional/din exploatare (20%) 200

Rezultat financiar 10

Rezultat extraordinar (30)

Profit brut înainte de impozit 180

Impozit pe profit 30

Profit net 150

Testat în 
metoda 
prețului de 
revânzare

Testat în 
metoda 
marjei nete
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Exemplul 4: Compara ție între metoda cost plus și metoda marjei nete în 
cazul unui produc ător

Costul materiilor prime 200

Alte costuri directe și indirecte de producție 100

Baza totală a costului 300

Adaos comercial cost plus/marjă de profit (20% din costuri) 60

Preț de transfer 360

Cheltuieli administrative și generale și alte cheltuieli de expl. (45)

Profit operațional/din exploatare (5% din costuri) 15

Rezultat financiar 5

Rezultat extraordinar 0

Profit înainte de impozit 20

Impozit pe profit 4

Profit net 16

Testat în 
metoda  
cost plus

Testat în 
metoda 
marjei nete
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Metoda împ ărțirii profitului
(eng. profit split method)

� Atunci când tranzac ţiile sunt puternic interdependente se poate întâmpla 
ca ele să nu poată fi evaluate separat. 

� În circumstanţe asemănătoare, companii independente ar putea decide să 
pună bazele unei forme de parteneriat (ex. joint venture) şi să agreeze 
asupra unei forme de împărţire a profitului. 

� Metoda de împărţire a profitului încearcă să elimine efectul condiţiilor 
speciale create sau impuse într-o tranzacţie controlată (sau în tranzacţii 
controlate care pot fi agregate) asupra profitului, prin stabilirea împ ărţirii 
profiturilor pe care s-ar a ştepta s ă le ob ţină companii independente din 
angajarea în tranzacţie. 

� Metoda împărţirii profitului identific ă, în primul rând, profitul de împ ărţit
între companii asociate obţinut din tranzacţiile controlate în care sunt 
angajate respectivele companii asociate iar apoi împarte aceste profituri
între companiile asociate pe o bază valabilă din punct de vedere economic, 
care aproximează împărţirea profiturilor ce ar fi fost anticipate şi reflectate 
într-un acord încheiat în condiţii de deplină concurenţă. 
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� Profitul alocat fiecărei entităţi trebuie să reflecte func ţiile îndeplinite, 
riscurile asumate şi activele folosite de fiecare dintre părţi şi este 
determinat prin raportarea la condiţiile pieţei similar cu modul în care 
societăţile terţe ar împărţi acest profit.

� Există două abordări pentru a estima modul de împărţire a profiturilor: 
� analiza contribu ţiilor, în cadrul căreia profitul agregat (în general profitul din 

exploatare) aferent tranzacţiilor controlate supuse verificării se împarte între 
persoanele afiliate în funcţie de valoarea relativă a funcţiilor efectuate de 
fiecare persoană afiliată, luând în considerare şi date ale pieţei externe care 
indică modul în care societăţi independente ar împărţi pofiturile în 
circumstanţe similare.

� analiza rezidual ă, în cadrul căreia fiecărei persoane afiliate i se alocă un 
profit suficient (din profitul agregat) care să-i asigure o marjă de profit 
"normală", corespunzătoare tipului de tranzacţie în care este angajat, iar 
ceea ce rămâne (profit rezidual) se va aloca între persoanele afiliate 
participante la tranzacţie pe baza analizei faptelor şi circumstanţelor ce pot 
indica modul în care s-ar împărţi un astfel de profit între societăţi 
independente. (Astfel, dacă una dintre persoanele afiliate participante la 
tranzacţie deţine un activ tangibil sau intangibil unic care participă în mod 
semnificativ la generarea profi tului, partea afiliată respectivă este 
îndreptăţită să-i fie alocată o parte din profitul rezidual.)
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� Metoda împărţirii profitului este utilizat ă atunci când :
� persoanele afiliate deţin fiecare active intangibile cu o valoare ridicată 
� tranzacţiile între părţi afiliate sunt atât de complexe, încât nu pot fi separate 

în tranzacţii de sine stătătoare
� societăţi independente au decis constituirea unui parteneriat care să 

prevadă un acord de împărţire a profiturilor;

� Un punct forte al acestei metode este că nu se bazeaz ă direct pe tranzac ţii 
cu un grad ridicat de comparabilitate şi de aceea poate fi folosită în 
cazurile în care nu pot fi identificate asemenea tranzacţii între companii 
independente.

� Alocarea profitului agregat are la baza diviziunea func ţiilor între persoane 
afiliate iar datele externe de la societăţi independente sunt relevante în 
principal pentru evaluarea contribuţiilor pe care le are fiecare persoană 
afiliată în tranzacţii, şi nu pentru a stabili direct împărţirea profitului.

� Un punct slab al acestei metode este reprezentat de faptul că societăţile 
independente nu utilizează în mod obişnuit metoda împărţirii profitului (poate 
cu excepţia joint ventures), astfel încât este dificil ă identificarea unor date 
externe , iar cu cât datele externe utilizate la aplicarea metodei împărţirii 
profitului sunt mai vagi, cu atât alocarea profitului va fi mai subiectivă.
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Exemplu de aplicare a metodei împ ărțirii profitului

� Alpine Production S.R.L. (cu sediul în România) deţine un patent de 
fabricaţie pentru un echipament de alpinism ce reprezintă o inovaţie de vârf 
în acest domeniu. 

� Respectivul echipament este vândut în regim de exclusivitate la prețul de 70 
euro distribuitorului afiliat Alpine Distribution GmbH (cu sediul în Austria) 
care, la rândul său, este proprietarul legal al mărcii de comerţ „Belmonte" 
recunoscută ca leader pe piaţa echipamentului de alpinism. 

� Totodată, Alpine Distribution deţine o listă de clienţi cărora le vinde 
aproximativ  60% din echipamentele de alpinism  achiziţionate de la Alpine 
Production. 

Alpine Production SRL Alpine Distribution GmbH
70 euro/buc Cumpărători 

diverși neaf.

130 euro/buc
Preț necontrolat

Cost producție 60 euro/buc Ch. marketing 30 euro/buc

Profit agregat 
40 euro/buc
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� Costul de producţie (al companiei Alpine Production) pentru acest 
echipament este de 60 euro, iar preţul de revânzare către terţe persoane 
(practicat de Alpine Distribution) este de 130 euro . 

� Cheltuielile de marketing şi celelalte cheltuieli ocaziţionate de Alpine 
Distribution în vederea punerii pe piaţă a acestui echipament în scopul 
revânzării sunt de 30 euro . 

� Profitul agregat la nivelul celor două companii afiliate obţinut din 
comercializarea acestui echipamente este de 40 euro (adică 130 - 30 -60). 

� În urma unei analize efectuate se ajunge la concluzia că modul de divizare al 
profitului între cele două persoane afiliate este de 35/65, raport determinat ca 
urmare a analizei datelor de pe piaţa externă luând în considerare 
contribuţiile pe care le are fiecare persoană afiliată la realizarea profitului. 

� Aplicând metoda împărţirii profitului, preţul de transfer de deplină concurență 
pentru vânzarea echipamentului între Alpine Production şi Alpine Distribution 
este de 74 euro (60 + 35%*40), ceea ce înseamnă că prețul de vânzare de 
echipament între cele două părţi afiliate (70 euro) nu respectă principiul 
deplinei concurențe.
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