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Prețurile de transfer prezintă multiple provocări din
punct de vedere fiscal, juridic și operațional. Pentru
mulți contribuabili amplitudinea incertitudinilor –
incluzând angajamentul potențial privind timpul de
gestionare semnificativ în cazul unei verificări
a prețurilor de transfer – nu reprezintă un risc
acceptabil pentru afacere.
Organizațiile internaționale lucrează în acest moment
într-un mediu complex și cu multe provocări fiind
supuse unor examinări din ce în ce mai atente
a autorităților fiscale în ceea ce privește tranzacțiile

Proiectul Erodarea bazei impozabile și alocarea
profiturilor (BEPS) al OCDE a pus prețurile de
transfer (TP) în lumina reflectoarelor și a resetat
peisajul fiscal global în mod fundamental.
intra-grup și regimul specific al prețurilor de transfer.
Întreprinderile trebuie să regândească modul în care
vor îndeplini cerințele de documentare a prețurilor de
transfer. Companiile care se bazează pe modele
descentralizate pot deveni vulnerabile la un risc majorat
datorat inconsecvențelor și pot întâlni dificultăți în
conformarea în mod eficient cu noul standard global
propus pe trei nivele, ce poate include o documentație
de grup, documentații locale și raportarea țară cu țară
(CbC).

Echipa noastră de prețuri te transfer vă poate oferi
asistență, fără a se limita, în următoarele domenii:
•• Asistență în pregătirea și/sau adaptarea documentației
de prețuri de transfer în conformitate cu prevederile
privind prețurile de transfer din România – inclusiv
documentații de grup, documentații locale și
raportarea CbC;
•• Asistență pe parcursul unei inspecții fiscale;
•• Asistență pe parcursul și după depunerea unui Acord
de Preț în Avans (APA);
•• Suport în planificarea și restructurarea tranzacțiilor
intra-grup;
•• Suport în dezvoltarea politicilor de prețuri de transfer;
•• Proiectarea și implementarea centrelor de servicii
comune și a acordurilor privind costurile/serviciile
comune;
•• Atribuirea profiturilor către sediile permanente;
•• Servicii privind optimizarea modelului de afaceri;
•• Studii de comparabilitate pentru noile tranzacții intragrup;
•• Revizuirea metodologiei de prețuri de transfer pentru
tranzacțiile derulate între entități afiliate;
•• Abordare sistemică a unui studiu de prețuri de
transfer în legătură cu TVA și taxele vamale.
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Cadrul legislativ privind
prețurile de transfer în România
Documentația de prețuri de transfer
Conform noii legislații în domeniul prețurilor de transfer, aplicabilă începând cu 2016, contribuabilii au obligația de
pregătire a dosarului de prețuri de transfer anual sau la cerere, în funcție de criteriile prezentate mai jos.

1. Obligația anuală privind pregătirea
documentației
de prețuri de transfer.
Prevederile privind obligația anuală de pregătire
a documentației de prețuri de transfer este aplicabilă
contribuabililor mari care desfășoară tranzacții intragrup având valoarea anuală totală mai mare decât
oricare dintre următoarele praguri:
•• 200.000 EUR pentru dobânzile încasate/plătite pentru
servicii financiare;
•• 250.000 EUR pentru serviciile prestate/primite;
•• 350.000 EUR pentru achiziția/vânzarea de bunuri
tangibile și intangibile.
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Termenul limită reglementat pentru pregătirea
documentației de prețuri de transfer este termenul
limită legal pentru depunerea declarației anuale de
impozit pe profit, pentru fiecare an fiscal. Pentru
această categorie de contribuabili autoritățile fiscale
au dreptul de a solicita documentația de prețuri de
transfer pe parcursul unei inspecții fiscale sau fără a
începe o inspecție fiscală.
Termenul limită acordat pentru depunerea dosarului
de prețuri de transfer aferent anului 2016 nu poate
depăși 10 zile (după termenul limită reglementat).

2. Pregătirea documentației de prețuri de
transfer în urma unei cereri specifice

Marii contribuabili care nu îndeplinesc pragurile
indicate mai sus vor pregăti documentația de prețuri de
transfer pe baza cererii specifice a autorităților fiscale.
De asemenea, aceste dispoziții sunt aplicabile și
contribuabililor mici și mijlocii care derulează
tranzacții intra-grup ce depășesc unul dintre
următoarele praguri:
•• 50.000 EUR pentru dobânzile încasate/plătite pentru
servicii financiare;

3. Reguli de documentare
pentru alți contribuabili.

Companiile care derulează tranzacții intra-grup
fără a îndeplini unul dintre pragurile de materialitate
indicate de lege trebuie să prezinte documente suport
relevante conform prevederilor financiar-contabile și
fiscale în vigoare.
Pragurile prezentate mai sus reprezintă valoarea
anuală totală a tranzacțiilor derulate cu entități afiliate,
excluzând TVA.

•• 50.000 EUR pentru serviciile primite/prestate;
•• 100.000 EUR pentru achizițiile/vânzările de bunuri
tangibile și intangibile.

Termenul limită pentru depunerea
documentației de prețuri de
transfer este cuprins între 30 și 60
de zile. Acesta poate fi extins doar
o singură dată, cu o perioadă de
maximum 30 de zile.
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Acordul de Preț în Avans
Un Acord de Preț în Avans (APA) este un acord
procedural între unul sau mai mulți contribuabili și una
sau mai multe autorități fiscale care are scopul de a
evita litigiile privind prețurile de transfer, prin stabilirea
în avans a unui set de criterii ce vor fi aplicate pentru o
perioadă specificată, pentru tranzacții controlate
transfrontaliere, pentru a asigura conformitatea
acestora cu principiul valorii de piață.

Principalele avantaje ale unui APA sunt
următoarele:
•• Evitarea inspecțiilor fiscale pentru tranzacțiile
incluse în APA (reducerea costurilor și eforturilor)
și eliminarea impozitului pe profit suplimentar și a
dobânzilor și penalităților de întârziere legate de
potențialele ajustări de prețuri de transfer;
•• Eliminarea dublei impuneri;
•• Eliminarea costurilor ocazionate de pregătirea
documentației de prețuri de transfer pentru
tranzacțiile incluse în APA.
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Termenul limită pentru emiterea unui APA de către
Ministerul de Finanțe este:
•• 12 luni pentru APA unilaterale;
•• 18 luni pentru APA bilaterale.
Taxele aplicabile de către Ministerul de Finanțe pentru
emiterea unui APA sunt următoarele:
•• 10.000 EUR – pentru toți contribuabilii cu excepția
marilor contribuabili a căror valoare anuală a
tranzacțiilor incluse în APA nu depășește
4.000.000 EUR;
•• 20.000 EUR – pentru contribuabilii mari în situația
în care valoarea tranzacțiilor incluse în APA sunt mai
mari de 4.000.000 EUR

Oferta noastră
de asistență
privind prețurile
de transfer
Pregătirea documentației
de prețuri de transfer
Specialiștii Deloitte în prețuri de transfer acordă
asistență contribuabililor în ceea ce privește cerințele
referitoare la documentație din țara de origine
și din străinătate prin elaborarea de rapoarte de
documentare a prețurilor de transfer ce analizează
natura valorii de piață a prețurilor intra-grup. Deloitte
poate asista multinaționalele cu multiple entități afiliate
străine în pregătirea unei documentații globale care
să satisfacă toate cerințele de documentare într-un
mod strategic, eficient și consistent care să permită
afacerii globale să atingă obiectivele internaționale
și operaționale de planificare fiscală. Profesioniștii
Deloitte în domeniul prețurilor de transfer pun în
aplicare cunoștințele și experiența pentru a vă ajuta
în dezvoltarea documentației de prețuri de transfer
necesară companiei pentru a aborda cerințele globale
de conformitate în continuă schimbare în domeniul

prețurilor de transfer. Înțelegem ce anume caută
autoritățile fiscale și avem experiența și instrumentele
necesare pentru a pregăti documentații de prețuri de
transfer consistente, precise și oportune.

Asistență pe parcursul
inspecțiilor fiscale
Pe parcursul unei examinări a autorităților fiscale sau a
unei inspecții fiscale, acțiunile și răspunsurile din etapele
inițiale ale investigațiilor fiscale și interviurilor afectează
cursul sau rezultatul unei examinări a prețurilor de
transfer. Este important să fie oferite explicațiile
adecvate autorităților fiscale, ca răspuns la anchete
sau pe parcursul interviurilor, de exemplu explicarea
businessului și a modului în care politicile de prețuri
de transfer se integrează în acesta. Cele mai utile și
eficiente apărări includ implicarea timpurie a unei echipe
globale experimentate care a rezolvat cu succes astfel
de examinări, la toate nivelurile posibile ale procesului,
de la ajustările propuse de către inspectorii fiscali de
teren, la contestații administrative, litigii și Procedura de
Acord Mutual.

Soluționarea litigiilor
Deloitte adoptă o abordare integrată în rezolvarea litigiilor
privind prețurile de transfer în Procedura de Acord
Mutual (MAP). Echipele noastre includ specialiști MAP în
prețuri de transfer din ambele țări în litigiu care lucrează
cu profesioniști specializați în cerințele fiecărei țări privind
impozitele indirecte, taxele locale, taxe internaționale
și calcularea dobânzii aplicabile în cazul întârzierii plății,
care, în mod invariabil afectează rezultatul.
5

Servicii de consultanță privind prețurile de transfer
și optimizarea modelului de business
Deloitte poate oferi alte servicii de
consultanță în domeniul prețurilor de
transfer, precum:
•• Pregătirea studiilor de comparabilitate
pentru tranzacții noi;
•• Revizuirea metodologiei de stabilire a
prețului pentru noi tranzacții cu entități
afiliate;
•• Planificare strategică a prețurilor de
transfer, etc.
Deloitte livrează servicii de optimizare
a modelului de business pentru a ajuta
clienții în dezvoltarea soluțiilor pentru
o gamă variată de probleme fiscale și
oportunități.

Aceste servicii pot asigura
maximizarea valorii ca
punct de început și pot
crea un proces de decizie
rapid și eficace după
impozitare.
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Planiﬁcare
Apărare
• Consultanță asupra strategiei de
apărare;
• Negocieri privind veniturile;
• Analiză economică pentru susținerea
sistemului de prețuri de transfer;
• Opinii cu privire la rezultatul posibil;
• Obținerea soluțiilor fiscale anticipate;
• Acord de Preț în Avans (APA);
• Cereri la autoritatea competentă;
• Consultanță pe parcursul litigiului.

Monitorizare

• Identiﬁcarea tranzacțiilor ce necesită politici;
• Analiza oportunităților în scopul creării unei
eﬁciențe ﬁscale sporite în modelele de afacere;
• Evaluarea lanțului de aprovizionare;
• Integrarea considerațiilor ﬁscale în deciziile
majore privind afacerea;
• Proiectarea aranjamentelor de prețuri de
transfer;
• Consultanță privind dezvoltarea politicilor
și proceselor de guvernare;
• Analiză economică pentru stabilirea prețului;
• Identiﬁcarea riscurilor de nereușită a
procesului și recomandarea modiﬁcărilor.

Ciclul prețurilor
de transfer

• Identificarea schimbărilor de mediu și
oferirea unui răspuns pentru acestea;
• Informări cu privire la schimbările legislative
și în practică în jurisdicțiile străine;
• Monitorizarea rezultatelor politicilor de prețuri
de transfer pentru a asigura conformitatea sau
pentru a lua măsuri corective;
• Actualizarea documentației și analizei
economice;
• Perfecționarea și rectificarea politicilor,
atunci când este cazul;
• Menținerea proceselor adecvate și control
asupra politicilor de prețuri de transfer.

Implementare
• Asistență în implementarea unor modele de
afacere eﬁciente din punct de vedere ﬁscal;
• Consultanță asupra contractelor intra-grup în
scopul justiﬁcării prețurilor de transfer;
• Implicațiile ﬁscale directe și indirecte;
• Consultanță privind strategiile de documentare,
politicile și procesele;
• Pregătirea documentației justiﬁcative;
• Studii de comparabilitate pentru justiﬁcarea
modului de stabilire a prețurilor;
• Determinarea valorii de piață a capacității de a
contracta un împrumut și a ratelor de dobândă;
• Instrucțiuni de funcționare pentru afacere (funcții
și riscuri);
• Managementul părților interesate;
• Managementul schimbării.

Prezentarea Deloitte
TP Digital DoX
Documentația
De ce să utilizați
prețurilor de transfer DeloitteTP Digital
optimizată tehnologic DoX?
Deloitte TP Digital DoX este o platformă
web care facilitează și simplifică pregătirea
eficientă a documentației de prețuri de
transfer, permițând totodată o colaborare
strânsă între Deloitte și echipele de
proiect ale clientului. Informațiile faptice și
financiare ale clientului sunt colectate prin
intermediul unor chestionare online ușor
de utilizat, ale căror răspunsuri sunt incluse
în documentații de grup, documentații
locale sau rapoarte individuale care se
generează automat, printr-o abordare
modulară.

•• Simplifică colectarea informațiilor și
compilarea rapoartelor pentru a susține
întregul ciclu de viață al unui proiect de
documentare a prețurilor de transfer;

Specificații cheie
•• Platformă web ușor de utilizat;
•• Generarea automată a rapoartelor;
•• Management central și păstrarea
evidențelor;
•• Abordare modulară a documentației de
prețuri de transfer;
•• Economisirea timpului și a resurselor.

•• Facilitează un proces online, integrat
pentru a genera documentații de prețuri
de transfer locale și în conformitate cu
cerințele OECD/BEPS;
•• Intensifică eficiența proiectelor și ajută în
administrarea erorii umane;
•• Facilitează o colaborare sporită între
Deloitte/echipele de proiect ale clientului;
•• Flexibil și scalabil pentru a răspunde
nevoilor de afaceri extinse.
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În conformitate cu
OECD/BEPS
(documentație de grup,
documentație locală și
raportare CbC)
cu păstrarea evidențelor

Colectarea și procesarea
informaților pe baza
unor chestionare eﬁciente
și simpliﬁcate.

Administrarea
securizată a
credențialelor și
mai multe roluri de
utilizator.

Deloitte
TP
Digital
DoX

Colaborare online între
Deloitte și echipele Clientului,
inclusiv procedurile de revizuire.
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Spațiul de lucru
integrat și
gestionarea ﬂuxului
de lucru permit
supravegherea la
nivel central și
vizibilitatea.

Contacte

9

Dan Badin
Partner in Charge
+40 21 207 53 92
dbadin@deloittece.com

Ciprian Gavriliu
Director
+40 21 207 53 48
cgavriliu@deloittece.com

Bogdan Barbu
Director
+40 21 207 56 51
bbarbu@deloittece.com

Alexandra Oprisescu
Senior Manager
+40 21 207 56 96
aoprisescu@deloittece.com

Ioana Botez
Senior Manager
+40 21 222 16 61
ibotez@deloittece.com

Bogdan Constantinescu
Senior Manager
+40 21 207 56 79
bconstantinescu@deloittece.com

Laura Husarencu
Manager
+40 21 207 52 19
phusarencu@deloittece.com

Simona Mergeani
Manager
+40 21 222 16 61
smergeani@deloittece.com

Adriana Nitoiu
Manager
+40 21 207 98 26
adnitoiu@deloittece.com

Natalia Udeci
Manager
+40 21 207 53 70
nudeci@deloittece.com

9
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teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai
înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai
multe despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează
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