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

Introducere

� Selecția unei metode pentru stabilirea prețurilor de transfer urmărește 
întotdeauna găsirea celei mai potrivite metode pentru cazul particular .

� Nicio metodă anume nu este potrivit ă în orice situa ție posibilă; pe de altă 
parte nici nu este necesar a se demonstra că o anumuită metodă nu este 
adecvată în condițiile date.

� Potrivit Ghidului OECD al prețurilor de transfer, în cadrul procesului de 
selecție a celei mai adecvate metode pentru un anumit caz particular, 
trebuie luate în considerare următoarele patru criterii :

� Punctele forte și punctele slabe ale metodelor recunoscute de către OECD
� Natura tranzacției controlate, stabilite în special prin intermediul analizei 

funcționale
� Disponibilitate informațiilor credibile (în special privind comparabilele 

necontrolate) necesare aplicării unei anumite metode selectate 
� Gradul de comparabilitate între tranzacțiile controlate și cele necontrolate, 

incluzând nivelul de precizie a ajustărilor necesare în vederea eliminării 
diferențelor semnificative între aceste tranzacții.
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Punctele forte și punctele slabe ale metodelor recunoscute de OECD

� Fiecare metodă pentru stabilirea prețurilor de transfer prezintă anumite puncte 
forte și puncte slabe, care ar trebui luate în considerare pentru a determina 
adecvarea unei anumite metode la circumstanțele cazului particular.

Metoda pre țului necontrolat comparabil (PNC)

� Când este posibilă identificarea unor tranzacții necontrolate comparabile 
necesare aplicării ei, metoda PNC reprezintă cea mai direct ă și de 
încredere cale pentru aplicare principiului deplinei concurențe – situație în 
care metoda PNC este preferabilă înaintea tuturor celorlalte metode.

� În practică este însă deseori dificil ă identificarea unei tranzac ții între 
companii independente , care să fie suficient de asemănătoare cu o 
tranzacție controlată, astfel încât nicio diferență să nu aibă un efect 
semnificativ asupra prețului.

� Drept urmare, metoda PNC este îndeosebi fiabilă atunci când o companie 
independentă vinde același produs care este tranzacționat între entitățile 
afiliate (ex. mărfuri fungibile).
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Metoda pre țului de revânzare

� Această metodă este probabil cea mai utilă când este aplicată unor 
operațiuni de marketing. 

� Când sunt efectuate comparații în vederea aplicării acestei metode, sunt 
necesare în mod normal mai pu ține ajust ări pentru a se ține cont de 
diferențele între produse (comparativ cu metoda PNC), întrucât diferențele 
produselor au, de regulă, un efect mai redus asupra marjelor de profit decât 
asupra prețului.

Metoda cost plus

� Această metodă este probabil cea mai bine aplicabilă atunci când sunt 
tranzacționate semifabricate între companiile afiliate, când aceste companii 
au încheiat acorduri comune de linii de creditare sau acorduri de cumpărare-
furnizare pe termen lung sau atunci când tranzacția controlată constă în 
prestarea unui serviciu.

� Ca și în cazul metodei prețului de revânzare, în vederea stabilirii dacă o 
tranzacție poate fi considerată drept tranzacție necontrolată comparabilă (în 
aplicarea acestei metode), sunt necesare în mod normal mai pu ține 
ajust ări pentru a se ține cont de diferențele între produse.

16.12.2014
6

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

� Metoda cost plus prezintă unele dificultăți în aplicarea corectă, în special în 
ceea ce privește determinarea costurilor .

� Deşi este adevărat că o companie trebuie să îşi acopere costurile într-o 
anumită perioadă de timp pentru a-şi continua activitatea, acele costuri pot 
să nu fie determinante pentru profitul corespunz ător într-un anumit caz 
pentru orice perioadă de un an. 

� Deşi, în multe cazuri, companiile sunt împinse de concurenţă să scadă 
preţurile prin referinţa la costurile de creare a bunurilor respective sau de 
prestare a serviciilor respective, există alte circumstan ţe în care nu exist ă 
o legătură vizibil ă între nivelul costurilor efectuate şi un preţ de piaţă (ex. 
atunci când a avut loc o descoperire de valoare, iar proprietarul acesteia a 
suportat numai nişte costuri reduse de cercetare pentru a face descoperirea)

� Un alt aspect important al comparabilităţii este concordan ţa practicilor 
contabile ; astfel în cazul în care practicile contabile diferă în tranzacţiile 
controlate față de tranzacţiile necontrolate, ar trebui efectuate ajustările 
necesare asupra datelor utilizate pentru a se asigura folosirea aceloraşi tipuri 
de costuri în fiecare caz şi pentru a asigura concordanţa.
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Metoda marjei tranzac ționale nete

� Un punct forte al acestei metode este acela că marjele nete (obținute prin 
raportare la costuri, vânzări, active) sunt mai pu ţin influen ţate de 
diferen ţele tranzac ţionale decât preţul (utilizat în cadrul metodei PNC).

� 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 brute de profit, realizând însă un nivel asemănător al marjelor nete.

� În unele state lipsa de claritate a datelor publice privind clasificarea 
cheltuielilor în cadrul rezultatului brut din vânzări sau a rezultatului operațional 
(din exploatare) poate face dificilă evaluarea comparabilității marjelor brute, în 
vreme ce utilizarea unor indicatori ai profitului net poate ocoli această problemă.

� 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.

16.12.2014
8

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

� 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 ajust ări corespondente corespunz ătoare 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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Metoda împ ărțirii profitului

� Punctul forte central al acestei metode îl constituie faptul că poate oferi o 
solu ție pentu opera țiuni cu un nivel ridicat de integrare , pentru care o 
metodă unilaterală nu ar fi adecvată.

� Metoda împărțirii profitului poate fi cea mai adecvată metodă și în cazurile în 
care ambele p ărți ale unei tranzac ții aduc contribu ții unice și cu valoare 
ridicat ă (ex. active intangibile unice) la respectiva tranzacție, întrucât într-un 
asemenea caz companii independente ar dori să împartă profitul tranzacției 
proporțional cu respectivele contribuții aduse, iar o metodă bilaterală ar fi mai 
adecvată în asemenea circumstanțe decât una unilaterală.

� În plus, în prezența în cadrul tranzacției a unor contribuții unice și cu o 
valoare ridicată, informa ții comparabile fiabile ar putea fi insuficiente
pentru aplicarea altei metode de stabilire a prețurilor de transfer.

� Pe de altă parte, această metodă nu este în mod normal aplicată în cazurile în 
care una din părțile tranzacției realizează doar funcții simple și nu aduce 
contribuții semnificative unice (ex. activități ale producătorilor contractați în 
circumstanțe relevante), întrucât în asemenea cazuri, metoda împărțirii profitului 
nu ar fi adecvată în mod firesc în lumina analizei funcționale a respectivei părți. 
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� Un alt punct forte al metodei împărțirii profitului îl constituie flexibilitatea 
oferit ă prin luarea în considerare a unor fapte și circumstan țe specifice,
posibil unice, privind companiile asociate, care nu se regăsesc și în cazul 
unor companii independente, putând constitui însă în continuare o abordare 
de deplină concurență, în măsura în care reflectă ceea ce companii 
independente ar fi făcut în mod rezonabil în aceleași circumstanțe.

� Un punct slab al acestei metode constă în dificultatea aplic ării ei: dacă la o 
primă vedere metoda poate apărea accesibilă atât contribuabililor cât și 
administrațiilor fiscale, deoarece tinde să se sprijine mai puțin pe informații privind 
companii independente, totuși companiile asociate și administrațiile fiscale  pot 
avea dificultăți în accesarea informațiilor de la persoane afiliate străine, mai ales 
dacă partea afiliată străină este societatea mamă sau soră (și nu o filială). 

� În plus, poate fi dificil ă măsurarea rezultatelor și costurilor combinate
pentru toate companiile asociate participante la tranzacția controlată, fapt 
care ar necesita exprimarea datelor financiare pe o bază comună și 
efectuarea unor ajustări în practicile contabile și monedele de raportare.

� Un alt punct slab al acestei metode este reprezentat de faptul că societăţile 
independente nu utilizează în mod obişnuit metoda împărţirii profitului (cu excepţia 
joint ventures), astfel încât este dificil ă identificarea unor date externe , iar cu cât 
datele externe sunt mai vagi, cu atât alocarea profitului va fi mai subiectivă.
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Natura tranzac ției controlate, stabilite în special prin analiza f unc țional ă

� Metoda selectată pentru stabilirea prețurilor de transfer trebuie să fie în 
conformitate cu analiza func țional ă a tranzacției controlate. 

� Această problemă este legată de alegerea/stabilirea p ărții/p ărților testate , 
adică a companiei/companiilor pentru care este testat un indicator financiar:

� În cadrul metodei cost plus, partea testată este vânzătorul (adesea un 
producător sau un prestator de servicii) iar indicatorul financiar testat este 
adaosul comercial cost plus (marja de profit) al vânzătorului.

� În contextul aplicării metodei prețului de revânzare, partea testată este 
cumpărătorul (adesea un distribuitor) iar indicatorul financiar testat îl 
reprezintă marja prețului de revânzare (marja brută).

� În cazul metodei marjei tranzacționale nete, partea testată poate fi atât 
vânzătorul cât și cumpărătorul – în primul caz indicatorul financiar testat este 
în general marja de profit asupra costurilor sau activelor iar în al doilea caz 
indicatorul testat este de regulă marja netă din vânzări.

� În cadrul metodei împărțirii profitului, ambele părți ale tranzacției sunt 
testate, urmărindu-se modul de divizare a profiturilor între părțile implicate.

� Metoda prețului necontrolat comparabil poate fi utilizată în testarea oricărei 
părți implicate în tranzacție, indicatorul testat fiind prețul bunurilor/serviciilor 
tranzacționate.
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� Alegerea metodei pentru determinarea prețurilor de transfer și alegerea părții 
testate sunt legate în mod indisolubil.

� Ca regulă generală, partea testată este aceea pentru care o metodă poate fi 
aplicată de maniera cea mai fiabilă/credibilă și pentru care pot fi găsite cele 
mai credibile comparabile, de cele mai multe ori aceasta fiind partea care 
prezintă cea mai puțin complexă analiză funcțională.

Exemplu ilustrativ privind alegerea p ărții testate
� Compania A produce două tipuri de produse, P1 și P2, pe care le vinde companiei 

B (parte afiliată cu sediul în alt stat).

� Compania A obține produsul P1 utilizând active intangibile unice, de o valoare 
ridicată, care aparțin companiei B pe baza specificațiilor tehnice stabilite de B, 
compania A efectuând în acest caz doar funcții simple, fără a aduce o contribuție 
(unică) de o valoare ridicată.

� Cel mai probabil partea testată în cadrul acestei tranzacții (P1)  este compania A.

� Totodată compania A obține și produsul P2 pentru care deține și utilizează active 
intangibile unice, de o valoare ridicată (ex. Patente și mărci valoroase), produs 
pentru care compania B acționează în calitate de distribuitor, efectuând în acest 
caz doar funcții simple, fără a aduce o contribuție (unică) de o valoare ridicată

� Cel mai probabil partea testată în cadrul acestei tranzacții (P2)  este compania B.
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Disponibilitate informa țiilor credibile (în special privind comparabilele 
necontrolate) necesare aplic ării unei anumite metode selectate

� Alegerea celei mai adecvate metodei pentru determinarea prețurilor de transfer pentru 
un anumit caz depinde și de disponibilitatea informa țiilor necesare aplic ării ei și în 
mod particular, de disponibilitatea unor date comparabile fiabile/credibile.

� Spre exemplu, când este posibilă identificarea unor tranzacții necontrolate comparabile 
necesare aplicării metodei PNC, aceasta reprezintă cea mai directă și de încredere 
cale pentru aplicare principiului deplinei concurențe, însă în practică este deseori dificilă 
identificarea unei tranzacții suficient de asemănătoare între companii independente, 
astfel încât nicio diferență să nu aibă un efect semnificativ asupra prețului, situație în 
care este necesară alegerea altei metode.

� Disponibilitatea unor date comparabile fiabile/credibile poate de asemenea 
influența selectarea unei metode bazat ă pe profitul brut (metoda marjei brute și 
metoda cost plus) sau a unei metode bazat ă pe profitul net (metoda marjei 
nete), nefiind întotdeauna disponibile informații credibile privind comparabile la 
nivelul unei mărimi brute a rezultatului.

� Pe de altă parte nu ar fi potrivită aplicarea unei metode a profitului tranzacțional, 
doar pentru că datele privind tranzacții necontrolate sunt dificil de obținut sau sunt 
incomplete într-una sau mai multe privințe, întrucât în general informa țiile 
comparabile sunt imperfecte în practic ă iar obiectivul nu constă în stabilirea 
unui standard de comparabilitate nerealist.
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Gradul de comparabilitate între tranzac țiile controlate și cele necontrolate

� Alegerea celei mai adecvate metodei pentru determinarea prețurilor de 
transfer pentru un anumit caz depinde de asemenea și de gradul de 
comparabilitate între tranzac țiile controlate și cele necontrolate folosite 
drept comparabile (interne sau externe).

� Această dependență este consecința obiectivului de a utiliza cele mai 
fiabile/credibile date comparabile , datele cu un nivel mai scăzut de 
comparabilitate trebuind pe cât posibil eliminate.

� Trebuie avut însă în vedere faptul că datele sunt rareori perfect 
comparabile , astfel încât este și o chestiune de raționament profesional 
decizia dacă datele disponibile sunt sau nu suficient de fiabile/credibile.

� Deseori sunt necesare anumite ajust ări ale datelor utilizate în cadrul 
metodelor pentru stabilirea prețurilor de transfer, cu scopul de a elimina sau 
cel puțin de a reduce la un nivel rezonabil diferențele constatate, astfel încât 
să se obțină un nivel rezonabil al comparabilității.
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Alte preciz ări legate de alegerea metodei pentru stabilirea pre țurilor de transfer

� Grupurile CMN îşi pot lua libertatea de a aplica metode care nu sunt 
descrise în Ghidul OECD , pentru stabilirea preţurilor, cu condiţia ca acele 
preţuri să respecte principiul deplinei concurenţe în conformitate cu 
respectivul Ghid precum și cu condiția ca nicio metodă OECD să nu fie mai 
adecvată faptelor și circumstanțelor cazului particular.

� Nu este posibilă elaborarea unor reguli care să acopere toate cazurile 
particulare iar administra ţiile fiscale ar trebui s ă procedeze cu precau ţie
în efectuarea unor ajustări minore sau marginale. 

� In general, părţile ar trebui s ă încerce s ă ajung ă la o cale de mijloc 
rezonabil ă, având în vedere imprecizia diverselor metode şi preferinţa 
pentru un grad mai ridicat de comparabilitate şi o relaţie mai directă şi mai 
strânsă cu tranzacţia. 

� Nu ar trebui ca informaţii utile, cum sunt cele obţinute din tranzacţii 
necontrolate, care nu sunt identice cu tranzacţiile controlate, să fie ignorate 
numai din cauza faptului că un anumit standard rigid de comparabilitate nu 
este îndeplinit în totalitate. 
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� În mod similar, datele, dovezile de la companii angajate în tranzacţii 
controlate cu companii asociate pot fi utile pentru înţelegerea tranzacţiei 
verificate sau ca indicaţie pentru investigaţii ulterioare. 

� Mai mult, ar trebui permisă orice metodă, dacă aplicarea sa este acceptabilă 
pentru companiile membre ale grupului CMN implicat în tranzacţia sau în 
tranzacţiile cărora li se aplică metodologia şi pentru administraţiile fiscale din 
jurisdicţiile acestor companii membre.

� Principiul deplinei concuren ţe nu impune aplicarea mai multor metode
şi, de fapt, dependenţa excesivă de o astfel de abordare ar crea o povară 
considerabilă pentru contribuabili. 

� Deşi, în unele cazuri, alegerea unei metode poate să nu fie simplă şi iniţial 
pot fi luate în considerare mai multe metode, în general, este posibil ă 
selectarea unei metode care să poată furniza cea mai bună estimare a unui 
preţ în condiţii de deplină concurenţă. T

� Totuşi, pentru cazurile dificile, în care o singură abordare nu este concludentă, o 
abordare flexibil ă va permite utilizarea conjugată a dovezilor oferite de diverse 
metode, trebuind să se încerce ajungerea la o concluzie conformă cu principiul 
deplinei concurenţe, satisfăcătoare din punct de vedere practic pentru toate 
părţile implicate, ţinând cont de datele şi circumstanţele cazului, de combinaţia de 
dovezi existente şi de fiabilitatea relativă a diferitelor metode avute în vedere.
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Ilustrarea selecției celei mai adecvate metode funcței de circumstanțele cazului

Dacă PNC și altă metodă sunt aplicabile 

de o manieră la fel de fiabilă

� Aplică metoda PNC

Dacă nu, atunci:

Dacă o parte a tranzacției efectuează 

funcții comparabile pe piață (ex. 

producție, distribuție, servicii pt. care 

sunt disponibile comparabile) și nu 

realizează contribuții unice, cu valoare 

ridicată (ex. printr-un activ intangibil)

�Aplică o metodă unilaterală

�Alege partea pentru testare (vânzător sau 

cumpărător) - de regulă acea parte care prezintă o 

analiză funcțională mai puțin complexă:

�Dacă partea testată este vânzătorul 

(ex. producător contractual, prestator 

de servicii)

� Metoda cost plus

�Metoda marjei nete 

bazată pe cost

�Metoda marjei nete 

bazată pe active

� Dacă metoda cost plus și 

metoda marjei nete sunt

aplicabile de o manieră la fel de 

fiabilă: Aplică metoda cost plus

�Dacă partea testată este cumpărătorul 

(ex. un distribuitor)

�Metoda prețului de 

revânzare

�Metoda marjei nete 

bazată pe vânzări

� Dacă metoda prețului de 

revânzare și metoda marjei 

nete sunt aplicabile de o 

manieră la fel de fiabilă: Aplică 

metoda prețului de revânzare

Dacă fiecare parte realizează contribuții 

unice, cu valoare ridicată (ex. printr-un 

activ intangibil unic)

�Aplică metoda bilaterală

�Alege metoda împărțirii profitului

Companiile pot utiliza alte metode, dacă 

satisfac principiul deplinei concurențe, 

iar metodele OECD sunt respinse

�Aplică alte metode
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