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Capitolul 7: Analiza comparabilității în vederea 
aplicării principiului deplinei concurențe

Introducere – Motiva ția verific ării comparabilit ății

� Aplicarea principiului deplinei concurenţe se bazează, în general, pe 
compararea condiţiilor unei tranzacţii controlate cu condiţiile tranzacţiilor 
care au loc între companii independente. 

� Pentru ca o astfel de comparaţie să fie utilă, caracteristicile economice 
relevante ale situaţiilor care se compară trebuie să fie suficient de 
comparabile. 

� A fi comparabile înseamnă că niciuna din diferenţele (dacă exista) dintre 
situaţiile comparate nu ar putea să afecteze substanţial condiţiile supuse 
examinării în cadrul metodologiei (ex, preţ sau marjă) sau că pot fi efectuate 
ajustări cu un grad suficient de acurateţe pentru a elimina efectul unor astfel 
de diferenţe. 

� În stabilirea gradului de comparabilitate, incluzând şi ajustările necesare 
pentru determinarea acestuia, este necesară înţelegerea modului în care 
companiile neafiliate evaluează tranzacţiile potenţiale. 
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� Companiile independente, când evaluează termenii unei tranzacţii 
potenţiale, vor compara tranzacţia cu alte opţiuni realiste ce le stau la 
dispoziţie şi vor intra în această tranzacţie numai dacă nu găsesc nicio altă 
alternativă care să fie în mod clar mai atrăgătoare.

� De exemplu, este improbabil ca o companie să accepte preţul oferit pentru 
produsele sale de o companie independentă dacă ştie că alţi clienţi 
potenţiali sunt dispuşi să plătească mai mult în condiţii similare. 

� Acest punct este relevant în chestiunea comparabilităţii, deoarece în 
general companiile independente vor lua în considerare toate diferenţele 
relevante din punct de vedere economic dintre opţiunile realiste ce le stau la 
dispoziţie (cum ar fi diferenţele în nivelurile de risc sau alţi factori de 
comparabilitate) atunci când evaluează aceste opţiuni. 

� De aceea, atunci când efectuează comparaţia impusă de aplicarea principiului 
deplinei concurenţe, administraţiile fiscale ar trebui să ia, de asemenea, în 
considerare aceste diferenţe, când stabilesc comparabilitatea situaţiilor 
comparate și ajustările necesare pentru realizarea acestei comparabilităţi.
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� Toate metodele care aplică principiul deplinei concurenţe pot fi legate de 
conceptul conform căruia companiile independente iau în considerare 
opţiunile ce le stau la dispoziţie şi, în compararea unei opţiuni cu alta, ele 
iau în considerare toate diferenţele dintre aceste opţiuni care le-ar afecta 
semnificativ valoarea. 

� De exemplu, înainte de a achiziţiona un produs la un preţ dat, este de 
aşteptat ca o companie independentă să exploreze dacă poate cumpăra 
acelaşi produs la un preţ mai mic de la o altă companie.

� În efectuarea comparaţiilor ar trebui luate în considerare diferen ţele de 
substan ţă dintre tranzacţiile sau companiile comparate. 

� Pentru a stabili gradul de comparabilitale şi apoi a efectua ajustările 
corespunzătoare în vederea stabilirii condiţiilor de deplină concurenţă (sau 
un interval de valori), este nevoie să se compare atributele tranzac ţiilor 
sau companiilor care ar influenţa condiţiile în tranzacţiile derulate în 
deplină concurentă. 
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� Atributele sau factorii ce pot prezenta importanţă în analiza 
comparabilității includ: 

� Caracteristicile bunurilor sau serviciilor transferate, 

� Funcţiile exercitate de părţi (luând în considerare activele utilizate şi 
riscurile asumate), 

� Termenii contractuali, 

� Circumstanţele economice ale părţilor şi 

� Strategiile de afaceri adoptate de părţi. 

� Măsura în care contează fiecare din aceşti factori în stabilirea comparabili-
taţii depinde de caracterul tranzac ţiei controlate şi de metoda adoptat ă 
de formare a pre ţului .
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Caracteristicile bunurilor sau serviciilor

� Diferenţele în ceea ce priveşte caracteristicile specifice ale bunurilor sau 
serviciilor contează, cel puţin parţial, pentru diferen ţele de valoare între ele 
pe o piaţă deschisă. 

� Prin urmare, compararea acestor caracteristici poate fi utilă în stabilirea 
comparabilităţii între tranzacţiile controlate şi cele necontrolate. 

� În general, asemănarea caracteristicilor bunurilor sau serviciilor transferate 
contează mai mult atunci când se compar ă preţurile tranzacţiilor controlate cu 
cele ale tranzacţiilor necontrolate decât când se compară marjele de profit. 

� Caracteristicile ce poate fi important de luat în considerare includ 
următoarele: 
� în cazul transferului de active corporale, caracteristicile fizice ale 

bunurilor, calitatea şi fiabilitatea acestora, precum şi volumul şi 
disponibilitatea ofertei; 

� în cazul prestării de servicii, natura şi amploarea serviciilor;  
� în cazul proprietăţilor necorporale, forma tranzacţiei (ex. licenţă sau 

vânzare), tipul proprietăţii (ex. brevet, marcă comercială, know-how), 
durata si gradul de protecţie şi beneficiile anticipate din folosirea 
proprietăţii.
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Analiza func țional ă

� În tranzacţiile dintre două companii independente, compensaţia reflectă, de 
regulă, func ţiile pe care le efectueaz ă fiecare parte (ţinând cont de 
activele utilizate şi de riscurile asumate). 

� Astfel, când se stabileşte dacă tranzacţiile controlate şi necontrolate sau 
entităţile sunt comparabile, este necesara compararea funcţiilor îndeplinite 
de părţi. 

� Această comparaţie are la bază o analiză funcţională care încearcă să 
identifice şi să compare activit ăţile semnificative din punct de vedere 
economic şi responsabilit ăţile asumate sau care vor fi asumate de către 
companiile asociate şi independente. 

� În acest scop, trebuie acordată o atenţie deosebită structurii şi organiz ării 
grupului . 

� În plus, prezintă relevanţă şi stabilirea capacităţii juridice în care 
contribuabilul îşi exercită funcţiile.
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� Func ţiile pe care ar trebui să le identifice şi să le compare contribuabilii şi 
administraţiile fiscale includ activităţile de: 
� Achiziţii,
� Cercetare şi dezvoltare, 
� Proiectare, 
� Producţie și/sau asamblare, 
� Marketing și publicitate, 
� Distribuţie,
� Transport,
� Service, 
� Fnanţare şi management. 

� Ar trebui identificate funcţiile principale efectuate de partea supusă verificării. 

� În plus, ar trebui efectuate ajust ări pentru toate diferenţele materiale ce 
apar faţă de funcţiile efectuate de orice companie independentă cu care 
partea respectivă este comparată. 

� Deşi o parte poate exercita un număr mai mare de funcţii faţă de cele asigurate 
de cealaltă parte, ceea ce este important este semnifica ţia economic ă a 
acestor funcţii, adică frecvenţa, natura şi valoarea pentru părţile respective 
implicate în tranzacţie.
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� În identificarea şi compararea funcţiilor realizate, poate fi relevantă şi utilă 
luarea în considerare a activelor angajate sau ce vor fi angajate. 

� Această analiză trebuie să ţină cont de tipul de active utilizate, cum ar fi 
instalaţii si echipamente, utilizarea imobilizărilor nccorporale valoroase, etc. 
şi natura activeior utilizate, precum vechimea, valoarea de piaţă, 
localizarea, existenţa protecţiei drepturilor de proprietate etc.

� În compararea funcţiilor realizate, poate fi relevantă și utilă luarea în 
considerare a riscurilor asumate de către respectivele părţi. 

� Pe o piaţă deschisă, premisa unor riscuri ridicate va fi compensată de o 
creştere a veniturilor previzionale. 

� Prin urmare, tranzacţiile controlate şi necontrolate şi entităţile nu sunt 
comparabile dacă există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte riscurile 
asumate, diferenţe pentru care nu se pot efectua ajustările necesare. 
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� Analiza funcţională nu este completă decât dacă au fost luate în 
considerare riscurile asumate de fiecare parte , deoarece premisa sau 
alocarea riscurilor ar influenţa condiţiile tranzacţiilor dintre companiile 
asociate. 

� Teoretic, pe o piaţă deschisă, premisa unui risc ridicat trebuie să fie 
compensată de o creştere a veniturilor previzionale, chiar dacă veniturile 
efective pot să crească sau nu, în funcţie de gradul de materializare a 
riscurilor.

� Tipurile de riscuri de luat în considerare includ: 
� riscurile de piaţă, cum ar fi fluctuaţiile de cost ale materiilor prime şi 

fluctuaţiile de preţ ale produselor; 
� riscurile de pierdere asociate investiţiei şi utilizării activelor, fabricilor şi 

echipamentelor; 
� riscurile de succes sau eşec al investiţiei în cercetare şi dezvoltare; 
� riscurile financiare, precum cele generate de cursul de schimb valutar 

şi de variaţia ratei dobânzii; 
� riscurile de credit etc.
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� Func ţiile efectuate (ţinând cont de activele utilizate şi de riscurile asumate) vor 
determina în oarecare m ăsur ă alocarea riscurilor între p ărţi şi, implicit, 
condiţiile pe care le anticipează fiecare parte în tranzacţiile în condiţii de deplină 
concurenţă. 

� De exemplu, când un distribuitor îşi asumă responsabilitatea pentru marketing şi 
publicitate, riscându-şi resursele proprii în aceste activităţi, el va avea dreptul la 
venituri previzionale din activitate proporţional mai mari, iar condiţiile tranzacţiei vor fi 
diferite decât dacă respectivul distribuitor ar fi acţionat doar ca un agent, căruia i se 
rambursează costurile şi primeşte un venit corespunzător respectivei activităţi. 

� Similar, un producător contractat sau un cercetător contractat, care nu îşi asumă 
riscuri semnificative, va avea dreptul doar la un venit limitat.

� Se poate analiza dacă o alocare pretins ă a riscurilor este conform ă cu 
substan ţa economic ă a tranzacţiei, în această privinţă, comportamentul părţilor 
ar trebui considerat drept cea mai bună dovadă a modului în care sunt alo-cate 
riscurile în realitate. 

� Dacă, de exemplu, un producător vinde bunuri unui distribuitor afiliat dintr-o altă ţară 
şi se pretinde că distribuitorul suportă toate riscurile legate de cursul valutar, dar 
preţul de transfer pare a fi de fapt ajustat astfel încât distribuitorul să fie protejat faţă 
de efectele fluctuaţiilor cursului de schimb valutar, atunci administraţia fiscală poate 
dori să conteste modul în care a fost stabilită alocarea riscurilor de curs valutar.
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� Un alt factor de luat în considerare în examinarea substanţei economice a 
alocării pretinse a riscurilor este consecin ţa respectivei aloc ări asupra 
tranzac ţiilor în condiţii de deplină concurenţă. 

� În tranzacţiile în condiţii de deplină concurenţă este în general mai logic ca 
părţilor să li se aloce o parte mai mare din riscurile asupra cărora au relativ 
mai mult control. 

� De exemplu, o Companie A contractează producţia şi livrarea de bunuri 
către Compania B, iar nivelul producţiei şi al livrărilor de bunuri sunt la 
discreţia Companiei B. Într-un astfel de caz, este improbabil ca A să îşi 
asume riscuri substanţiale legate de stocuri, deoarece nu exercită controlul 
asupra nivelului de stoc, în timp ce Compania B exercită acest control. 

� Desigur, există numeroase riscuri, cum ar fi riscurile legate de ciclul 
activit ăţii , asupra cărora, în mod tipic, niciuna din părţi nu deţine un control 
semnificativ şi care, în condiţii de deplină concurenţă, ar trebui implicit 
repartizate uneia sau alteia dintre părţile implicate în tranzacţie. 

� Se impune o analiză care să stabilească în ce măsură fiecare parte suportă 
aceste riscuri în practică.  
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� Atunci când se pune problema în ce măsură o parte implicată într-o 
tranzacţie suportă vreun risc de curs valutar sau/ şi de rat ă a dobânzii , va 
fi necesar, în mod obişnuit, să se ia în considerare dacă şi în ce măsură 
contribuabilul şi/sau grupul multinaţional au/are o strategie de afaceri care 
să contribuie la reducerea sau gestionarea acestor riscuri. 

� Acordurile de hedging, contractele forward, opţiunile de vânzare şi 
cumpărare etc. atât „pe piaţă", cât şi „în afara pieţei" sunt practici obişnuite. 

� Incapacitatea unui contribuabil care suportă riscuri valutare şi riscuri de rată 
a dobânzii de a se proteja împotriva unei expuneri de acest gen poate să 
apară ca rezultat al unei strategii de afaceri a grupului multinaţional care 
practică măsuri de hedging împotriva expunerii generale la aceste riscuri 
sau de hedging parţial doar pentru o parte din expunerea grupului. 

� Această ultimă practică, dacă nu este justificată în mod corespunzător, 
poate duce la profituri sau pierderi semnificative generate în cel mai 
avantajos loc pentru grupul multinaţional.
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Termeni contractuali

� În tranzacţiile în condiţii de deplină concurenţă, termenii contractuali ai tranzacţiei 
definesc în general în mod explicit sau implicit cum se împart 
responsabilit ăţile, riscurile şi beneficiile între p ărţi, astfel încât o analiză a 
termenilor contractuali ar trebui să facă parte din analiza funcţională. 

� Termenii unei tranzacţii se pot regăsi și în corespondenţa/comunicările dintre 
părţi, altele decât un contract scris iar când nu există contract scris, relaţiile 
contractuale dintre părţi trebuie deduse din conduita lor şi din principiile 
economice care guvernează în general relaţiile dintre companii independente.

� În tranzacţiile dintre companii independente, divergen ţa de interese dintre p ărţi
asigură că părţile vor încerca în mod obişnuit să se oblige una pe alta să 
respecte termenii contractului şi că, în general, termenii contractuali vor fi ignoraţi 
sau modificaţi post factura numai dacă acest lucru este în interesul ambelor părţi. 

� Aceeaşi divergenţă de interese poate să nu existe în cazul companiilor asociate 
şi, de aceea, este important să se examineze dacă comportamentul părţilor 
concordă cu termenii contractuali sau dacă acest comportament indică faptul că 
termenii contractuali nu sunt respectaţi sau că ei sunt fictivi. 

� In astfel de cazuri, este necesară continuarea analizei în vederea determinării 
termenilor reali ai tranzacţiei.
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Circumstan țe economice

� Preţuriie în condiţii de deplină concurenţă pot varia pe pieţe diferite chiar şi 
pentru tranzacţii ce implică aceleaşi bunuri sau servicii; astfel, pentru a asigura 
comparabilitatea, se impune ca pieţele pe care operează companiile 
independente şi asociate să fie comparabile şi ca diferenţele să nu aibă un efect 
material asupra preţului sau să poată fi efectuate ajustările corespunzătoare. 

� Într-o primă fază, este esenţială identificarea pieţei sau pieţelor relevante, ţinând 
cont de bunurile sau serviciile înlocuitoare disponibile. 

� Circumstan ţele economice ce pot fi relevante pentru stabilirea comparabilităţii 
pieţelor includ: 
� Poziţia geografică; 

� Mărimea pieţelor; 

� Amploarea concurenţei pe pieţe şi poziţiile competitive relative ale vânzătorilor şi 
cumpărătorilor; 

� Disponibilitatea (şi, deci, riscul aferent) unor bunuri si servicii înlocuitoare; 

� Nivelul cererii şi ofertei pe piaţă în ansamblul său şi în anumite regiuni; 

� Puterea de cumpărare a consumatorilor; 

� Caracterul şi amploarea reglementărilor guvernamentale ale pieţei; 

� Costurile de producţie, inclusiv costul terenului, al forţei de muncă şi al capitalului; 

� Costurile de transport; 

� Nivelul pieţei (cu amănuntul sau cu ridicata); 

� Data şi momentul tranzacţiei şi altele.
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Strategii de afaceri

� Strategiile de afaceri ar trebui, la rândul lor, examinate atunci când se 
stabileşte comparabilitatea în scopuri legate de preţurile de transfer. 

� Strategiile de afaceri ţin cont de multe aspecte ale unei companii, cum ar fi: 
� Inovarea şi dezvoltarea de noi produse, 
� Gradul de diversificare, 
� Aversiunea faţă de riscuri, 
� Aprecierea schimbărilor politice, 
� Contribuţia legislaţiei muncii existente şi a celei avute în vedere,
precum ţi de alţi factori care influenţează desfăşurarea zilnică a activităţii. 

� Ar fi relevant, de asemenea, să se ia în considerare daca strategiile de 
afaceri au fost elaborate de grupul CMN sau de o companie membră a 
grupului care activează separat, precum și natura şi măsura implicării altor 
companii membre ale grupului CMN necesară în scopul implementării 
strategiei de afaceri.
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� Strategiile de afaceri pot include şi scheme de penetrare a pie ţelor : un 
contribuabil care încearcă să intre pe o piaţă sau să îşi majoreze cota de 
piaţă poate practica temporar pentru produsele sale un preţ care este mai 
mic decât preţul perceput pe aceeaşi piaţă pentru produse altfel 
comparabile. 

� Mai mult, un contribuabil care încearcă să intre pe o piaţă nouă sau să îşi 
extindă (sau să îşi apere) cota de piaţă poate să aibă temporar costuri mai 
mari (datorită costurilor de constituire sau eforturilor sporite de marketing) şi, 
prin urmare, să obţină un nivel de profit mai redus decât alţi contribuabili care 
operează pe aceeaşi piaţă.

� Aspectele temporale pot ridica probleme speciale administraţiilor fiscale 
atunci când evaluează legitimitatea afirmaţiei unui contribuabil care pretinde 
că respectă o strategie de afaceri care îl deosebeşte de potenţialii 
comparabili. 

� Unele strategii de afaceri, cum ar fi cele ce implică penetrarea pieţei sau 
extinderea cotei de piaţă, presupun reduceri ale profiturilor curente ale 
contribuabililor în anticiparea unei creşteri a profiturilor viitoare. 
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� Dacă în viitor această creştere a profiturilor nu se materializează deoarece 
strategia de afaceri declarată nu a fost, de fapt, respectată de contribuabil, 
pot exista constrângeri de ordin legal care să împiedice administraţia fiscală 
să reexamineze exerciţiile fiscale anterioare. 

� Cel puţin pentru acest motiv, administraţiile fiscale pot dori să analizeze cu o 
deosebită atenţie declaraţia unui contribuabil că urmează o astfel de 
strategie de afaceri.

� Atunci când se evaluează afirmaţia unui contribuabil că urmeaz,ă o 
strategie de afaceri care reduce temporar profiturile în aşteptarea unor 
profituri mai mari pe termen lung, trebuie ţinut cont de mai mulţi factori. 

� Administraţiile fiscale ar trebui să examineze comportamentul părţilor pentru 
a determina dacă acesta este în concordanţă cu strategia de afaceri 
avansată. 

� De exemplu, dacă un producător facturează distribuitorului său afiliat un 
preţ sub preţul pieţei, ca parte a unei strategii de penetrare a pieţei, 
economiile de cost ale distribuitorului pot să se reflecte în preţul facturat 
clienţilor distribuitorului sau în cheltuieli mai mari de penetrare a pieţei 
suportate de distribuitor.
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� O strategie de penetrare a pieţei aparţinând unui grup multinaţional poate fi 
pusă în practica de către producător sau de către distribuitor, care 
acţionează separat de producător (costurile generate fiind suportate de 
oricare dintre ei). 

� În plus, o strategie de penetrare a pieţei sau de creştere a cotei de piaţă 
este însoţită adesea de eforturi de marketing şi publicitate neobişnuit de 
intense. 

� Un alt factor care trebuie avut în vedere este dacă relaţia dintre părţile la 
tranzacţia controlată este de aşa natura încât contribuabilul să suporte 
costurile strategiei de afaceri. 

� De exemplu, în operaţiunile în condiţii de deplină concurenţă o companie 
care acţionează numai ca agent de vânzări fără responsabilităţi sau cu 
responsabilităţi reduse de dezvoltare a pieţei pe termen lung, nu va suporta, 
în general, costurile unei strategii de penetrare a pieţei. 

� Când o companie întreprinde activităţi de dezvoltare a pieţei pe riscul său şi 
creşte valoarea produsului printr-o marcă comercială sau un nume 
comercial sau sporeşte fondul de comerţ asociat produsului respectiv, 
această situaţie ar trebui să se reflecte în analiza funcţiilor, în vederea 
stabilirii comparabilităţii.
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Capitolul 7: Analiza comparabilității în vederea 
aplicării principiului deplinei concurențe

� O altă consideraţie este aceea dacă există o perspectiv ă plauzibil ă că 
urmărirea strategiei de afaceri să genereze venituri suficiente care să 
justifice costurile acesteia pe o perioadă de timp, perspectivă care ar fi 
acceptabilă într-un aranjament în condiţii de deplină concurenţă. 

� Este recunoscut faptul că o strategie de afaceri cum este penetrarea pieţei 
poate eşua, iar eşecul acesteia nu permite de la sine ignorarea strategiei în 
scopuri de preţuri de transfer. 

� Totuşi, dacă un astfel de rezultat anticipat nu era plauzibil la momentul 
tranzacţiei sau dacă strategia de afaceri pretinsă nu are succes, dar este 
totuşi continuată dincolo de limitele pe care le-ar accepta o companie 
independentă, atunci declaraţia contribuabilului poate fi îndoielnică. 

� În stabilirea perioadei de timp care ar fi acceptabilă pentru o companie 
independentă, administraţiile fiscale pot dori să ia în considerare unele 
dovezi cu privire Ia strategiile comerciale evidente în ţara în care se 
implementează strategia de afaceri. 

� În final, cel mai important considerent este dacă strategia respectivă avea 
perspective plauzibile de profitabilitate într-un viitor previzibil (recunoscându-se, 
în acelaşi timp, că strategia poate eşua) şi dacă o parte ce acţiona în condiţii de 
deplină concurenţă ar fi fost gata să îşi sacrifice profitabilitatea pe o perioadă de 
timp similară în astfel de circumstanţe economice şi condiţii competitive.
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