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   2 Februarie 2016 

În acest număr:  

Modificări legislative semnificative în domeniul prețurilor de transfer 
 
ANAF a publicat Ordinul nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru 
întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura 
de ajustare/estimare a prețurilor de transfer.  
 
Prin acest Ordin sunt aduse modificări substanțiale în ceea ce privește legislația aplicabilă în 
domeniul prețurilor de transfer.  
 
Principala modificare legislativă constă în introducerea obligativității anuale de pregătire a 
dosarului prețurilor de transfer pentru marii contribuabili care desfășoară tranzacții     
intra-grup ce depășesc anumite praguri de semnificație. Termenul de întocmire este 
termenul legal stabilit pentru depunerea declarațiilor anuale privind impozitul pe profit. 
Aceste prevederi se aplică pentru tranzacțiile intra-grup efectuate începând cu anul 2016.  
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Modificări legislative semnificative în domeniul prețurilor de transfer 
 
 
Astăzi, 2 februarie 2016, Agenția Națională de Administrare Fiscală („ANAF”) a publicat 
Ordinul nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și 
condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare a 
prețurilor de transfer („Ordinul”).  
 
Prin acest Ordin se aduc modificări semnificative în ceea ce privește legislația aplicabilă în 
domeniul prețurilor de transfer. Principalele modificări introduse sunt prezentate în cele ce 
urmează. 

 
 

A. Pregătirea și prezentarea dosarului prețurilor de transfer 
 
 

1. Obligativitatea anuală a pregătirii dosarului prețurilor de transfer 
 

Cine? 
 
Au obligația de pregătire anuală a dosarului prețurilor de transfer marii contribuabili care 
desfășoară tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală care depășește nivelul 
oricăruia dintre următoarele praguri de semnificație: 
 

 200.000 euro pentru dobânzile încasate/plătite pentru serviciile financiare; 

 250.000 euro pentru tranzacțiile privind prestările de servicii primite/prestate; 

 350.000 euro pentru tranzacțiile privind achizițiile/vânzările de bunuri corporale sau 
necorporale. 
 

Pragurile de semnificație se determină prin însumarea valorilor totale anuale ale tranzacțiilor 
efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA. 
 
Când? 
 
Termenul de întocmire a dosarului prețurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru 
depunerea declarațiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal. 
 
Termenul pentru punerea la dispoziție a dosarului prețurilor de transfer este de maximum 10 
zile calendaristice de la data solicitării, dar nu mai devreme de 10 zile de la expirarea 
termenului stabilit pentru întocmire. 
 
Cum? 
 
Prezentarea dosarului prețurilor de transfer se face la solicitarea organelor fiscale fie pe 
perioada derulării unei inspecții fiscale, fie în afara unei inspecții fiscale. 
 
Aceste prevederi sunt aplicabile în cazul tranzacțiilor efectuate începând cu anul 2016. 
 
 
2. Pregătirea dosarului prețurilor de transfer la cerere 
 
Cine? 
 
Au obligația pregătirii și prezentării dosarului prețurilor de transfer la cererea specifică a 
organelor de inspecție fiscală următoarele categorii de contribuabili: 
 

 contribuabilii din categoria marilor contribuabili pentru care nu sunt îndeplinite 
criteriile menționate la punctul 1. de mai sus; și 

 contribuabilii din categoriile de contribuabili mici și mijlocii 
 

care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală care depășește 
nivelul oricăruia dintre următoarele praguri de semnificație: 

 50.000 euro pentru dobânzile încasate/plătite pentru serviciile financiare; 

 50.000 euro pentru tranzacțiile privind prestările de servicii primite/prestate; 
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 100.000 euro pentru tranzacțiile privind achizițiile/vânzările de bunuri corporale sau 
necorporale. 

 
Pragurile de semnificație se determină prin însumarea valorilor totale anuale ale tranzacțiilor 
efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA. 
 
Când? 
 
Termenul pentru prezentarea dosarului prețurilor de transfer este cuprins între 30 și 60 de 
zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, cu o perioadă de maximum 30 
de zile calendaristice. 
 
Cum? 
 
Prezentarea dosarului prețurilor de transfer se face la solicitarea organelor fiscale pe 
perioada derulării unei inspecții fiscale. 

 
 

3. Reguli de documentare pentru alte categorii de contribuabili 

Contribuabilii care desfășoară tranzacții intra-grup cu persoanele afiliate ale căror praguri de 
semnificație sunt mai mici decât cele prevăzute la punctele de mai sus au obligația 
documentării respectării principiului valorii de piață în cadrul unei inspecții fiscale, conform 
regulilor generale prevăzute de reglementările financiar-contabile și fiscale în vigoare. 
 

 
B. Conținutul dosarului prețurilor de transfer 

 
 

Ordinul aduce anumite modificări privind conținutul dosarului prețurilor de transfer. În plus 
față de elementele prevăzute de legislația aplicabilă până la emiterea Ordinului, dosarul 
prețurilor de transfer trebuie să includă, printre altele, și informații cu privire la: 
 

 Valoarea plăților/încasărilor aferente fiecărei tranzacții derulate cu fiecare persoană 
afiliată; 

 Descrierea politicii de prețuri de transfer aferente finanțărilor intra-grup, inclusiv 
prezentarea acordurilor de finanțare încheiate atât cu persoane afiliate, cât și cu 
creditori independenți; 

 Descrierea serviciilor intra-grup, inclusiv a cheilor de alocare a costurilor și 
individualizarea serviciilor care contribuie semnificativ la crearea de valoare 
adăugată. 
 
 

C. Procedurile de ajustare și estimare a prețurilor de transfer 
 
 

Ajustarea cuantumului prețurilor de transfer se va efectua de către organele de inspecție 
fiscală în cazul în care un contribuabil desfășoară tranzacții cu persoane afiliate fără a 
respecta principiul valorii de piață. 
 
Estimarea cuantumului prețurilor de transfer se va efectua de către organele de inspecție 
fiscală în cazul neprezentării sau prezentării incomplete a dosarului prețurilor de transfer. 
 
Atât ajustarea cât și estimarea prețurilor de transfer se va face la valoarea mediană a 
intervalului de comparare. 
 
 
D. Aplicabilitatea Ordinului 

 
 

Prevederile Ordinului se aplică în cadrul procedurilor de administrare care au fost inițiate 
după data de 1 ianuarie 2016.  
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Obligativitatea pregătirii documentației de prețuri de transfer de către marii contribuabili care 
desfășoară tranzacții intra-grup cu o valoare ce depășește nivelul pragurilor de semnificație 
detaliate la punctul A.1. se aplică tranzacțiilor efectuate începând cu anul 2016. 
 

Sursa: Ordinul nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, 
conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de 
ajustare/estimare a prețurilor de transfer al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 74/02.02.2016 
 
 
 
 
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
 
 
Ciprian Gavriliu 
Director, Prețuri de transfer 
+40 21 222 16 61 
cgavriliu@deloittece.com  
  
Narcisa Ichim 
Manager, Prețuri de transfer 
+40 732 011 715 
nichim@deloittece.com  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a 

întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document. 

 

Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate (numite impreuna Deloitte Network) nu ofera 

consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal, juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau 

serviciile profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie 

sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea, trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi 

raspunzatoare pentru pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie. 

 

Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul 

careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor 

membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre. 

 

Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe, consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase 

industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme membre, care activeaza in 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si 

priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul celor 225 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a 

crea impact vizibil în societate. 

 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă 

rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care 

oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: 

http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
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