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Motivația alegerii temei, noutate, actualitate și importanță
Prețurile de transfer reprezintă un domeniu economic și fiscal aflat în atenția
autorităților de control din întreaga lume, interesate de impozitarea profiturilor în jurisdicția lor.
Țările dezvoltate din punct de vedere economic sunt interesate să crească veniturile colectate la
bugetele publice, printr-o impozitare a profiturilor obținute de companiile care aparțin unui grup
în locul în care acestea au fost realizate. În acest scop a fost lansat de “Organizația pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică” (OCDE) planul “Base Erosion and Profit Shifting”
(BEPS).
România urmează abordarea autorităților de control din statele europene. Legislația
locală privind prețurile de transfer, inclusă în Codul fiscal, cuprinde reguli și principii și este
completată de Ghidul pentru prețurile de transfer publicat de OCDE. În anul 2017, România sa alăturat țărilor care fac parte din Forumul implicat în punerea în practică a proiectului BEPS.
Noile directive ale Uniunii Europene (UE), care au contribuit la intensificarea schimbului de
informații între state, oferă autorităților fiscale sprijin în monitorizarea tranzacțiilor care au loc
între părțile afiliate și implicit a prețurilor de transfer.
Preţurile de transfer afectează nu doar fiscal companiile, ci şi principalii indicatori ai
performanței, fluxul de numerar şi strategia de business. Cu scopul de a evita ajustări propuse
de autoritățile de control, companiile care sunt părți componente ale unui grup au obligația de
a justifica, prin intermediul dosarului de prețuri de transfer, că respectă în tranzacțiile reciproce
principiul valorii de piață.
Demersul nostru ştiințific, respectiv realizarea unei abordări economice și fiscale a
prețurilor de transfer, are loc în contextul în care România are o experiență relativ scurtă în
problematica prețurilor de transfer comparativ cu alte țări, fiind un domeniu unde atât
companiile cât și autoritățile și instanțele mai au multe de perfecționat.
Tema de cercetare reprezintă o continuare a preocupărilor personale pe tema prețurilor
de transfer şi cu privire la perfecționarea sistemului de gestionare a riscurilor aferente prețurilor
de transfer în România, în contextul creșterii transparenței și a schimbului de informații între
state.
La nivelul cercetării doctorale și al cercetării științifice în general, prețurile de transfer
au fost prea puțin investigate - acest aspect reprezintă caracterul de noutate și originalitate pe
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care ne propunem să îl aducă această lucrare de cercetare.
În acest sens, înțelegerea pașilor de urmat din valorificarea experienței statelor europene
cu tradiție în prețuri de transfer, în contextul introducerii cadrului comun care să asigure
calcularea impozitului pe profit pentru companiile din Uniunea Europeană (CCTB – Common
Corporate Tax Base) și ulterior a unui mecanism prin care să se reglementeze consolidarea și
repartizarea impozitului pe profit între țările membre (CCCTB - Common Consolidated
Corporate Tax Base), contribuie la limitarea migrării profiturilor fiscale între țări prin
intermediul prețurilor de transfer și la simplificarea operațiunilor de declarare a profiturilor
companiilor.
De asemenea, necesitatea de informații relevante și pertinente în domeniul prețurilor de
transfer, presupune un grad ridicat de competență și profesionalism al autorităților de control și
deopotrivă al companiilor.
Așezarea temei de cercetare în contextul cercetărilor științifice din domeniu și în context
interdisciplinar
Teza de doctorat cu titlul “Prețurile de transfer în Uniunea Europeană: o abordare
economică și fiscală” studiază noțiuni de actualitate și de maxim interes precum: prețuri de
transfer, persoane afiliate, planificare economică și fiscală, tranzacții intra-grup, principiul
valorii de piață, dosarul prețurilor de transfer, autorități de control și își propune să surprindă
problemele de actualitate, aspectele care le fac importante și să dezvolte noi judecăți de valoare
cu privire la acestea.
Demersul nostru științific are atât o utilitate teoretică, cât și practică, în condițiile în care
luăm în calcul faptul că prețurile de transfer au fost prea puțin investigate la nivelul cercetării
doctorale și al cercetării științifice în general din România, reprezentând un domeniu de interes
pentru autoritățile fiscale interesate în a aduce cât mai mulți bani la bugetele publice, care
ridică numeroase controverse din perspectiva legislației reglementate. Utilitatea practică a
acestei lucrări este dată de studiile de caz prezentate, cercetarea empirică realizată, studiile
efectuate cu ajutorul analizei econometrice, precum și numeroasele exemple practice.
Complexitatea temei abordate în cadrul tezei de doctorat, ne-a determinat să consultăm
literatura de specialitate autohtonă și străină din domenii precum: economie, finanţe, audit,
ştiinţe juridice și administrative, econometrie și IT.
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Prezentarea stadiului actual al cercetării ştiinţifice în literatura de specialitate
În legislația economică și fiscală din România principiul valorii de piață a fost introdus
începând cu anul 1994 și se aplică tuturor tranzacțiilor între persoane afiliate, adică tranzacții
între persoane fizice sau juridice care fac parte din cadrul aceluiași grup, cu includerea
operațiunilor realizate de persoane juridice străine cu sediul permanent din România al acestora.
Noțiunea de prețuri de transfer, regulile și metodele prin care sunt determinate prețurile
de piață, orientările care vin în sprijinul contribuabililor și administrațiilor fiscale își au ca sursă
OCDE.
În legislaţia internaţională relevante privind prețurile de transfer sunt:


Ghidul OCDE - linii directoare privind prețurile de transfer pentru companiile

multinaționale și administrațiile fiscale (2017);


Convenţia cadru pentru evitarea dublei impuneri;



Codul de conduită al preţurilor de transfer.

Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer analizează modificările
recomandărilor UE în domeniu și face propuneri practice și non-legislative la problemele
privind prețurile de transfer din UE.
Legislația relevantă din România privind prețurile de transfer este în acord cu Ghidul
OCDE, precum și reglementările stabilite de Forumul comun al UE pentru prețurile de transfer
și este reprezentată de:


Codul fiscal: definește persoanele afiliate, prezintă aspecte privind retratarea unei

tranzacţii și obligativitatea ca tranzacțiile care au loc în cadrul grupului să respecte “principiul
valorii de piață”;
 Normele de aplicare a Codului fiscal: prezintă metodele de prețuri de transfer;
 Codul civil: aspecte privind gradul de rudenie, necesare stabilirii părților afiliate;
 Ordinul MEF - ANAF nr. 222/2008: reglementează elementele care compun
dosarul preţurilor de transfer;
 Ordinul MFP - ANAF nr. 442/2016: privind cuantumul tranzacţiilor, termenele
pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi
procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer;
 Codul de procedură fiscală: reglementează “soluţia fiscală individuală anticipată”
şi “acordul de preţ în avans”, situațiile în care contribuabilul trebuie să întocmească dosarul
preţurilor de transfer, procedura amiabilă și schimbul de informaţii.
Preocupările constante ale autorilor în domeniul prețurilor de transfer au avut ca
finalitate lucrări care au abordat această tematică, remarcându-se trei fluxuri de cercetare,
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orientate astfel:
-

pe probleme de management, control al prețurilor de transfer, performanță și

evaluare;
-

pe contabilitate fiscală în domeniul prețurilor de transfer și al transferului

veniturilor;
-

spre înțelegerea impactulului prețurilor de transfer asupra conformității fiscale.

Pentru o analiză cât mai detaliată a acestui domeniu considerăm că trebuie studiate
lucrările următorilor autori:
•

Hirshleifer, J. a fost primul cercetător care a subliniat faptul că prețurile de transfer

sunt rezultatul descentralizării, cu rol în responsabilizarea rezultatelor subunităților prin
calcularea profitului contabil;
•

Watson, D. & Baumler, J. au descris prețurile de transfer ca instrumente care permit

organizațiilor să se diferențieze și să se organizeze ca subunități autonome, cu acțiunile integrate
într-un mod coordonat, care oferă un sistem adecvat de evaluare a performanțelor;
•

Eccles, R. demonstrează că politicile privind prețurile de transfer trebuie să se

bazeze pe strategie și să fie puse în aplicare printr-o atenție deosebită a procesului administrativ;
•

Emmanuel, C. R. & Mehafdi M. consideră că prețurile de transfer reprezintă

procesul prin care valoarea monetară este plasată pe fluxurile interne de bunuri și servicii în
interiorul întreprinderilor.
Surse bibliografice importante pentru înțelegerea prețurilor de transfer sunt și lucrările
autorilor: Vaysman I., Wagenhofer A. (1994), Clausing K.A. (2000), Feinschreiber R. (2004),
Munteanu C., Horobeț A. (2005), Devereux, M. (2006), Cools, M. & Emmanuel, C. (2007),
Schiller U., Reichelstein S., Gox R., Pătroi D., Cuciureanu F., Radu V. (2013), Richard S.
(2014), Monsenego J. (2015), Collier R. & Joseph L. A. (2017), Baldenius T., Riedel N., Tørsløv
T. și alții.
De anvergură sunt studiile în domeniul prețurilor de transfer efectuate de marile
companii de audit, care au o experiență bogată în această direcție. Exemplificăm în acest sens
companiile:

Ernst&Young,

KPMG,

PricewaterhouseCoopers,

Deloitte,

Baker

Tilly

Internațional. Companiile de consultanță specializate în prețuri de transfer, realizează periodic
studii de caz, articole de prezentare a elementelor de noutate în domeniu.
Obiectivele cercetării
Obiectivul principal este de a cerceta aspectele legislative, teoretice şi practice preluate
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din experiența unor state dezvoltate privind prețurile de transfer, cu focalizare pe gestionarea
riscurilor aferente prețurilor de transfer în România.
Demersul ştiinţific constă în identificarea, analiza şi evaluarea celor mai eficiente
strategii prin care să se realizeze o gestionare corespunzătoare a riscurilor aferente prețurilor de
transfer. În contextul actual al derulării afacerilor companiilor multinaționale, prețurile de
transfer reprezintă un domeniu prioritar al managerilor financiari ai acestor companii, cât și
principalul domeniu investigat de către autorități în cadrul inspecțiilor fiscale, ajustările fiscale
generate de prețurile de transfer fiind importante valoric.
Ultimele modificări legislative în domeniu, prin intermediul cărora în România s-a
implementat sistemul de raportare pentru fiecare țară (Country-by-Country Reporting - CbCR),
modificarea

declarației

394,

raportarea

informațiilor

referitoare

la

aranjamentele

transfrontaliere care fac obiectul raportării (DAC6), fac posibil ca autoritățile fiscale să poată
avea imaginea de ansamblu cu privire la modul în care grupurile de companii multinaționale se
implică fiscal și economic în fiecare jurisdicție în care au activitate. Informațiile obținute din
raportările efectuate de companiile multinaționale pot fi folosite de autoritățile fiscale pentru
analiza prin care se stabilește riscul fiscal în legătură cu prețurile de transfer și verificarea fiscală
a companiilor care aparțin grupurilor multinaționale.
În scopul îndeplinirii obiectivului principal, s-au urmărit următoarele obiective
secundare:
 abordarea principalelor concepte din domeniul prețurilor de transfer în scopul
înțelegerii importanței acestora și a părților implicate;
 prezentarea sintetică a politicilor și a legislației europene și naționale în domeniul
prețurilor de transfer;
 racordarea la problemele de actualitate din UE în domeniul prețurilor de transfer;
 abordarea economică versus fiscală a prețurilor de transfer;
 identificarea riscurilor asociate prețurilor de transfer și a instrumentelor de
minimizare a riscului fiscal asociat;
 inspecțiile fiscale în domeniul prețurilor de transfer și implicațiile acestora;
 studiu de caz privind analiza fundamentării deciziilor Comisiei Europene în cazul
impozitării companiei Apple în Irlanda și a companiei Fiat în Luxemburg și a influenței acestora
asupra mecanismului prețurilor de transfer în UE;
 studiu de caz privind analiza fundamentării hotărârii Curții de Justiție a Uniunii
Europene în cazul impozitării companiei Apple în Irlanda și a influenței acesteia asupra
mecanismului prețurilor de transfer în UE;
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 analiza comparativă a prețurilor de transfer în UE și SUA;
 realizarea unei cercetări empirice privind analiza abordării de către companiile
afiliate a prețurilor de transfer și a riscurilor acestora;
 prezentarea modului de elaborare a politicilor de prețuri de transfer și a importanței
acestora în cadrul companiilor care derulează tranzacții cu părți afiliate;
 studiu de caz privind dosarul prețurilor de transfer: componența și rolul acestuia în
cazul unui control fiscal;


studierea econometrică a impactului preţurilor de transfer asupra investițiilor

străine directe în România;


studiu de caz privind efectele obligației de raportare a tranzacțiilor cu părțile

afiliate asupra companiilor din România.
Specificarea ipotezelor cercetării
În cercetarea noastră am pornit de la următoarele ipoteze:
Condițiile actuale privind prețurile de transfer la nivel mondial (Base Erosion and
Profit Shifting - BEPS) au impact direct asupra modului de abordare a preţurilor de transfer din
partea companiilor românești;
Companiile trebuie să fie pregătite pentru alegerea celei mai adecvate metode prin
care sunt stabilite prețurile de transfer, prevăzute de legislație;
Prețurilor de transfer le sunt asociate o serie de riscuri, precum: strategice,
operaționale, financiare, tranzacționale, de hazard;
În cadrul grupului, documentația de prețuri de transfer și întocmirea dosarului
aferent acestora trebuie să respecte cerințele legale;
Controalele în domeniul prețurilor de transfer s-au intensificat în ultima perioadă și
au implicații majore asupra companiilor.
Metodologia de cercetare
Metodologia de cercetare utilizată pentru îndeplinirea acestor obiective se bazează pe
cercetarea teoretică și practică fundamentală în domeniul prețurilor de transfer, înțelegerea
mecanismului prețurilor de transfer în abordarea practică din România, precum și rolul și
implicarea autorităților de control în acest domeniu. Pentru această abordare, am utilizat
următoarele metode de cercetare:
• Documentarea şi analiza documentară de specialitate (economie) și din domenii cu
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influență asupra prețurilor de transfer (finanțe, audit, administrație publică, drept, IT), respectiv
literatura națională și internațională în materie, dar și rapoarte ale Uniunii Europene, Comisiei
Europene (Eurostat), Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale, Conferinței Națiunilor
Unite pentru Comerț și Dezvoltare, Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
(OCDE), Institutului Național de Statistică (INS), Consiliului Investitorilor Străini, Agenției
Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Curții de Conturi a României, Băncii Naționale a
României, surse guvernamentale, din sectorul neguvernamental și al organismelor financiare
internaționale, în vederea fundamentării ştiinţifice a cercetării ulterioare, reflectate în referinţele
bibliografice/webliografice;
• Metode statistico-matematice și econometrice, precum regresia liniară simplă - metoda
celor mai mici pătrate și vectorul autoregresiv, construite pe baza soft-ului econometric EViews
7.2. și a softului statistico-matematic Excel;
• Investigația presupune mai multe etape, respectiv: culegerea de date și informații,
analiza și interpretarea acestora, lansarea de puncte de vedere și emiterea de recomandări;
• Metoda analitică, cantitativă și calitativă, realizată în principal prin intermediul
studiului de caz și chestionarului;
• Metoda sintezei, care facilitează stabilirea clară a conexiunilor dintre procesele
economice și elementele studiate și permite elaborarea concluziilor;
• Metoda cercetării interdisciplinare, prin prisma faptului că cercetarea utilizează
informații din diverse domenii: economic, finanțe, contabilitate, audit, juridic, matematică,
informatică;
• Metoda inducției, prin care se ajunge de la fenomene și procese specifice, particulare,
la generalizări științifice. Astfel se observă realitatea economică, se urmărește identificarea unor
fenomene economice repetitive, care pot fi transformate în ipoteze cu ajutorul cărora se pot
formula teorii economice.
• Metoda deducției, pleacă de la generalizări și se finalizează cu procese concrete.
Raționamentul deductiv funcționează în mod contrar celui inductiv și presupune formularea
unei teorii, în cazul prezentei lucrări de cercetare, legate de implicaţiile mecanismului prețurilor
de transfer asupra companiilor și autorităților de control, din care se desprind mai multe ipoteze
specifice;
• Metoda descriptivă, care descrie procese economice și concepte teoretice privind
prețurile de transfer;
• Metoda comparativă, o metodă utilizată frecvent în cercetarea economică. Prin
intermediul acestei metode am putut identifica principalele elemente teoretice și practice ale
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mecanismului prețurilor de transfer, a implicării autorităților în controlul prețurilor de transfer
și am realizat o paralelă între cazurile analizate, pentru evidențierea asemănărilor și diferențelor
dintre acestea;
• Metoda statistică și metoda grafică, cu ajutorul cărora am sintetizat și am prezentat
în mod centralizat datele statistice și evoluția unor indicatori macroeconomici specifici tematicii
abordate.
La realizarea studiilor de caz, am utilizat date din rapoartele publicate pe site-urile
Băncii Naționale a României (https://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=9403),
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (www.o c de .or g ) , Agenției
Naționale

de

Administrare

Fiscală

(https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/rapoarte_studii/),
Institutului

Național

de

Statistică

(http://statistici.insse.ro:8077/)

și

ale

Eurostat

(https://ec.europa.eu/eurostat). În vederea prelucrării, obținerii rezultatelor şi validării
ipotezelor prestabilite, au fost utilizate soft-ul econometric EViews 7.2., aplicația informatică
People friendly forms and surveys, disponibilă la adresa https://www.typeform.com/ şi softul
statistico-matematic Excel.
Rezultate obținute
Pe parcursul lucrării am prezentat o sinteză a contribuțiilor proprii la sfârșitul fiecărui
capitol, precum și la fiecare punct analizat în parte. Contribuțiile proprii le-am prezentat sub
formă de concluzii, propuneri, recomandări.
Am efectuat în această lucrare de doctorat numeroase studii de caz, care se bazează pe
metoda comparației, metode statistico-matematice și econometrice. Un plus de valoare este dat
acestei lucrări și de cercetarea empirică efectuată asupra companiilor care derulează tranzacții
cu părți afiliate, prin care am analizat modul în care acestea abordează prețurile de transfer și
riscurile aferente lor. Am prelucrat și analizat prețurile de transfer prin comparațiile cu alte state
membre ale UE și SUA. Alte elemente care aduc valoare adăugată lucrării sunt cele două studii
econometrice prin care am analizat impactul prețurilor de transfer asupra investițiilor străine
directe, concluziile care se desprind din aceste rezultate fiind prelucrate și analizate.
Aceste rezultate îmi doresc să contribuie la:
 identificarea principalelor zone de risc la care sunt expuse companiile care
derulează tranzacții cu părți afiliate, în funcție de specificul activității;
 elaborarea politicii de prețuri de transfer, documentarea tranzacțiilor cu părțile
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afiliate grupului și întocmirea dosarului prețului de transfer, în conformitate cu cerințele legale,
cu scopul diminuării riscurilor.
Rezultatele enunțate mai sus ale acestui demers științific au fost prezentate și analizate
cu ocazia participării la numeroase conferințe naționale și internaționale, precum și prin
publicarea de articole și studii în reviste de prestigiu pentru domeniul în care s-a realizat
lucrarea de doctorat.
Limitele cercetărilor realizate în teza de doctorat
Pe lângă plusul de valoare pe care această lucrare îl aduce domeniului studiat, suntem
conștienți și de limitele inevitabile ale acesteia, precum:
Considerăm că domeniul cercetat este deosebit de vast și complex, aflat într-o
dinamică continuă, fiind imposibil de abordat în întregime în cadrul unei teze de doctorat.
Altă limită a cercetărilor a constat în necesitatea stabilirii unei metodologii prin care
a fost limitată sfera de analiză, aceasta fiind cauzată de existența unei bibliografii științifice
străine vastă, comparativ cu bibliografia științifică din România.
Experiența scurtă a României în prețuri de transfer comparativ cu alte țări, ceea ce
conduce la o practică care poate fi îmbunătățită, atât de către companiile afiliate, cât și de către
autoritățile fiscale.
Este posibil ca aspectele selectate conform raționamentului profesional propriu
privind prețurile de transfer și analizate în cadrul acestei lucrări să fie influențate de
subiectivism și din acest motiv anumite elemente să fie omise din cercetare.
Studierea unor aplicații ale prețurilor de transfer din Uniunea Europeană, precum
modul de impozitare a companiei Apple în Irlanda și a companiei Fiat în Luxemburg, poate fi
afectată de subiectivismul autorului cercetării, precum și de disponibilitatea informațiilor
existente.
De asemenea, nu a fost posibilă realizarea unei analize aprofundate a impactului
creșterii schimbului de informații între state, datorită faptului că efectele acestuia vor deveni
evidente pe termen lung.
În cercetarea empirică efectuată privind analiza abordării prețurilor de transfer și a
riscurile aferente de către companiile afiliate nu am putut realiza o examinare în profunzime a
acestora; au fost selectate anumite aspecte care conform raționamentului profesional propriu și
a cunoștințelor teoretice, dublate de experiența practică, au fost considerate relevante. Suntem
conștienți de faptul că nu au putut fi atinse în cercetare toate temele actuale legate de prețurile
de transfer, de limitele utilizării chestionarului online și de faptul că elementele eșantionului
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incluse în studiu au fost selectate utilizând raționamentul profesional propriu.
O altă limită a cercetărilor a constat în dificultatea realizării unei analize a
impactului preţurilor de transfer asupra investițiilor străine directe în România, datorită faptului
că specificul prețurilor de transfer este unul cu implicații fiscale și reputaționale, multe din date
și informații nefiind disponibile publicului larg.
Suntem de părere că aceste limite se pot transforma în perspective ale cercetării viitoare.
Sinteza capitolelor tezei de doctorat
Teza de doctorat este structurată în introducere, șase capitole în care am abordat
obiectivele principale care rezultă din obiectivul general al cercetării, iar la final am prezentat
concluziile și contribuțiile personale.
Capitolul I. ”Trecere în revistă a cercetării empirice și a abordărilor teoretice privind
prețurile de transfer” cuprinde o prezentare a principalelor concepte din domeniul prețurilor de
transfer, respectiv: prețuri de transfer, persoane afiliate, planificare economică – planificare
fiscală, tranzacții intra-grup, principiul valorii de piață, dosarul prețurilor de transfer, autorități
de control. S-a arătat importanța acestora, părțile implicate, precum și problemele de actualitate
din acest domeniu. Ne-am bazat pe sursa cea mai autorizată, OCDE, cea care stabilește direcțiile
de acțiune și reglementările pentru prețurile de transfer.
Prețurile de transfer au un caracter interdisciplinar, aflându-se sub influența
contabilității, fiscalității, economiei și dreptului. Documentarea efectuată asupra literaturii de
specialitate și sistematizarea acesteia ne-au ușurat asimilarea conceptelor și noțiunilor asociate
prețurilor de transfer abordate în această cercetare și apreciem că a fost extrem de utilă.
Rezultatele cercetării vin în sprijinul celor interesați de principalele aspecte teoretice analizate
la nivel național și internațional, referitoare la prețul de piață, intervalul de piață, noțiunea de
afiliere (din perspectivă contabilă și fiscală), politica privind prețurile de transfer, dosarul
pregătit pentru prețurile de transfer, pentru o înțelegere ușoară și rapidă a acestor concepte.
Am abordat prețurile de transfer din perspectiva economică și fiscală. Din perspectiva
economică ele sunt considerate instrumente de alocare optimă a resurselor în interiorul grupului
(utilitate internă), fiind folosite pentru atingerea obiectivelor stabilite, precum și ca instrument
de evaluare a performanțelor părții afiliate și a managerilor acesteia. Abordarea fiscală a
prețurilor de transfer le tratează ca instrumente prin care companiile nu se abat de la valorile
pieței, pentru a nu denatura concurența și baza de impozitare în diferite jurisdicții în care
activează companiile (utilitate externă). Am identificat cauze diverse ale conexiunii dintre
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abordarea economică cu cea fiscală în domeniul prețurilor de transfer, de la costuri la intenția
companiilor de a evita controalele autorităților. În practică, abordarea economică este puternic
integrată de abordarea fiscală, prețurile de transfer influențând atât impozitul pe profit datorat,
cât și indicatorii care reflectă performanța companiei, trezoreria şi abordarea afacerii.
Înțelegerea modului în care prețurile de transfer influențează o companie, deschide o
nouă perspectivă pentru analiza cauzelor principalelor bariere în înțelegerea mecanismului
prețurilor de transfer și în același timp propune unele soluții de diminuare a impactului negativ
al acestora, prin acțiuni care vizează:
 Organizarea internă a companiei;
 Relația cu grupul (compania mamă și părțile afiliate membre ale grupului);
 Relația cu autoritățile de control.
În condițiile în care autoritățile fiscale și-au intensificat controalele în domeniul
prețurilor de transfer, clarificările teoretice și practice referitoare la principalele concepte din
acest domeniu, sunt binevenite profesionistului financiar-contabil.
Capitolul II. ”Riscurile asociate prețurilor de transfer” prezintă o analiză a principalelor
riscuri ce afectează prețurile de transfer, precum: riscuri operaționale sau de infrastructură,
riscuri financiare, riscuri tranzacționale, riscurile de hazard. Am identificat factorii care
contribuie la o gestionare eficientă a acestor riscuri, concentrându-ne atenția pe utilizarea
planificării fiscale în domeniul prețurilor de transfer, cu scopul optimizării obligațiilor fiscale
ale companiilor.
Prețurile de transfer au fost, sunt și vor fi în atenția autorităților de control. Inspecțiile
fiscale în domeniul prețurilor de transfer se efectuează la contribuabilii pentru care există un
risc fiscal asociat preţurilor de transfer. Am studiat contribuabilii care, în general, fac obiectul
verificărilor în domeniul prețurilor de transfer, precum și tranzacțiile cel mai frecvent analizate
și ajustate de autoritățile de control în domeniul prețurilor de transfer.
S-au detaliat instrumentele proactive și reactive pe care companiile le pot utiliza pentru
a gestiona riscurile asociate prețurilor de transfer. Din categoria celor proactive, care au rolul
să anticipeze problemele și schimbările, pregătind contribuabilul pentru ceea ce ar putea urma,
s-au analizat: acordul de preț în avans, soluția fiscală individuală anticipată și documentarea
prețurilor de transfer. Ne-am aplecat atenția și asupra celor reactive, care apar ulterior unei
acțiuni de inspecție fiscală, respectiv: procedura privind acordul amiabil, arbitrajul, contestaţia
fiscală, inițierea unui litigiu.
Prețurilor de transfer le sunt asociate o serie de riscuri care țin de afacerea în sine, de
aspecte etice ale companiilor multinaționale, precum și de fiscalitate. Ne confruntăm în prezent
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cu o atenție sporită acordată riscului fiscal asociat prețurilor de transfer, în detrimentul altor
riscuri, precum riscurile etice pe care le implică. Acestea generează costuri suplimentare și nu
contribuie la crearea de valoare adăugată. O aplecare a companiilor care derulează tranzacții cu
părți afiliate doar asupra riscului fiscal, nu va conduce la o gestionare eficientă a riscurilor și la
utilizarea prețurilor de transfer ca instrument strategic.
Capitolul III. ”Aplicații ale prețurilor de transfer în UE: impozitarea companiei Apple
în Irlanda și a companiei Fiat în Luxemburg” conține un studiu al modului de fundamentare a
deciziilor Comisiei Europene în cazul impozitării companiei Apple în Irlanda și a companiei
Fiat în Luxemburg, precum și a hotărârii Curții de Justiție a UE referitoare la impozitarea
companiei Apple în Irlanda. Am identificat direcții de acțiune în domeniul prețurilor de transfer
în viitor, pentru evitarea situațiilor similare cazurilor Apple și Fiat, precum:
• în procesul de creare a valorii adăugate, modul de împărțire a profiturilor trebuie să
țină cont de contribuția fiecărei părți la riscuri și funcții;
• tranzacțiile cu părțile afiliate trebuie să aibă substanță economică, să nu se abată de la
prețurile din piață;
• impozitarea trebuie să se realizeze în mod eficient, în locul în care veniturile sunt
realizate;
• existența unei baze fiscale consolidate comună a societăților, care să contribuie la
asigurarea transparenței fiscale;
• schimbul automat de informații între statele membre UE trebuie să se intensifice;
• utilizarea tuturor mijloacelor disponibile pentru diminuarea riscului fiscal asociat
prețurilor de transfer, a acordului de preț în avans, care rămâne un instrument recomandabil în
acest scop, pentru că pe baza lui se poate construi o minimă predictibilitate fiscală.
Am extins cercetarea pentru a radiografia influența deciziilor Comisiei Europene și a
Curții de Justiție a Uniunii Europene asupra mecanismului prețurilor de transfer în UE și am
identificat următoarele elemente cu influență asupra acestuia:
 Cazul Apple
- metoda de alocare a profitului în cadrul unui grup trebuie să se bazeze pe „the arm’s
length principle”;
- realizarea unei analize documentate a tranzacțiilor care au loc între părțile afiliate;
- utilizarea planificării fiscale cu scopul de a reduce costurile, de a retribui fiecare parte
componentă a grupului în funcție de contribuția pe care o are la crearea valorii, precum și în
funcție de riscurile asumate;
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- acordarea unei atenții sporite sediului permanent.
 Cazul Fiat
- avantajul fiscal este tratat la nivel de grup de companii;
- reglementările UE sunt obligatorii pentru statele membre;
- pregătirea dosarului de prețuri de transfer se realizează cu responsabilitate.
Prin studiile de caz efectuate asupra celor două speze diferite, foarte cunoscute în
domeniul prețurilor de transfer, respectiv compania Apple în Irlanda și compania Fiat în
Luxemburg, opinăm că s-a obținut o imagine cuprinzătoare referitoare la abordarea prețurilor
de transfer de către instituțiile decizionale de la nivelul UE.
Capitolul IV. ”Analiza comparativă a prețurilor de transfer în UE și SUA”. În cuprinsul
acestui capitol s-a analizat modul de implementare a cerințelor de documentare a preţurilor de
transfer la nivelul ţărilor membre UE și SUA. Prin analiza comparativă realizată a prețurilor de
transfer în UE și SUA am arătat modul în care legislația a influenţat manipularea prețurilor de
transfer în cele două zone.
Țările membre UE și SUA au făcut și fac eforturi pentru a implementa sistemele de
raportare și pentru a deveni părți ale schimbului de informații între state, care contribuie alături
de alți factori la descurajarea companiilor multinaționale de a-și muta profiturile prin
intermediul mecanismului preţurilor de transfer în țări cu o fiscalitate mai relaxată.
Mecanismul de raportare și schimbul de informații între state reprezintă un beneficiu
direct adus autorităților fiscale, prin creșterea transparenței și a accesului la informații despre
contribuabili, atât de necesare stabilirii nivelului de risc al acestora. În același timp, acestea
reprezintă costuri pentru companii, dar vin și în sprijinul lor, contribuind în mod indirect la
evitarea dublei impuneri.
În scopul descurajării companiilor multinaționale de a-și muta profiturile prin
intermediul mecanismului preţurilor de transfer în țări cu o fiscaliate mai relaxată, atât țările
membre UE, cât și SUA, care au făcut obiectul analizei noastre, au reglementat preţurile de
transfer, preluând în legislațiile naționale o mare parte a reglementărilor OCDE și au
implementat sistemele de raportare prin care au devenit părți ale schimbului de informații între
state.
Capitolul V. ”Mecanismul prețurilor de transfer în abordarea practică din România”.
În acest capitol s-au analizat principalele probleme care îngreunează înțelegerea mecanismului
prețurilor de transfer și s-au formulat, cu ajutorul cunoștințelor teoretice dobândite și a
experienței profesionale acumulate, unele recomandări pentru elaborarea politicilor de prețuri
de transfer, pregătirea dosarului de prețuri de transfer și alegerea celor mai potrivite metode de
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prețuri de transfer.
Pentru realizarea obiectivelor propuse am efectuat o cercetare empirică, cantitativă,
apelând la metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), cu utilizarea chestionarului
on line, prin care ne-am propus să radiografiem modul în care companiile care au tranzacții cu
părți afiliate abordează prețurile de transfer și riscurile aferente acestora. Principalele concluzii
ale cercetării sunt următoarele:
91.50%
din companiile participante la cercetare consideră
problema prețurilor de transfer ca fiind importantă și
foarte importantă pentru ele

52.86%
dintre respondenți consideră riscul fiscal
asociat prețurilor de transfer ca având cel
mai mare impact asupra companiei

44.30%
din companiile participante la cercetare
actualizează periodic documentația de prețuri de
transfer

Topul problemelor companiilor
afiliate:
I. Legislația care lasă loc de interpretare
II. Costurile cu pregătirea
documentației de prețuri de transfer
III. Dubla impunere

71.00%
din companiile respondente afirmă că au o
politică de prețuri de transfer

80.00%
din companiile chestionate nu au apelat până în prezent
la un Acord de preț în avans

Prin cercetarea empirică efectuată referitoare la modul de abordare de către companiile
afiliate a prețurilor de transfer și a riscurilor acestora, am analizat înțelegerea importanței
acestora de către companii, indiferent de mărime (cifra de afaceri) sau structura capitalului
(românesc, străin sau mixt). În urma analizei răspunsurilor primite de la companiile participante
la cercetare am observat o conștientizare a importanței prețurilor de transfer și a riscurilor
aferente, dovadă în acest sens fiind numărul ridicat de companii care au o politică de prețuri de
transfer, precum și al celor care actualizează periodic documentația de prețuri de transfer.
Pentru a ține pasul cu reformele globale propuse de UE și OCDE în domeniul impozitării
profiturilor, companiile trebuie să găsească soluții noi pentru a face față schimbărilor prin:
documentare, pregătirea personalului, adaptarea sistemelor informatice și de raportare,
construirea unei imagini favorabile în raport cu autoritățile și publicul larg. Prin toate aceste
acțiuni, în mod indirect, pot contribui la creșterea sustenabilității finanțelor publice.
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Studiile de specialitate arată o preocupare constantă a economiștilor în ceea ce privește
analiza modului în care companiile multinaționale își mută profiturile, a legăturii dintre cotele de
impozitare și profiturile raportate, precum și a efectelor reglementărilor locale asupra deciziilor de
localizare a companiilor multinaționale. Noi am analizat un model econometric de testare a relației
dintre nivelul ajustărilor obligațiilor fiscale aferente prețurilor de transfer și investițiile străine
directe în România. Am explicat și legătura economică care există între prețurile de transfer și
investițiile străine directe (care reprezintă principala sursă financiară de constituire a
companiilor multinaționale), prin intermediul multiplicatorilor fiscali din România estimați cu
ajutorul vectorilor autoregresivi. În realizarea celor două analize econometrice am utilizat date
și informații disponibile pe site-ul Băncii Naționale a României, ANAF, Institutul Național de
Statistică și Eurostat.
Prin efectuarea unei regresii liniare simple utilizând metoda celor mai mici pătrate, am
demonstrat existența unei relații între investițiile străine directe și ajustările obligațiilor fiscale
rezultate din domeniul prețurilor de transfer. Am ajuns la concluzia potrivit căreia o creștere cu
un procent a obligațiilor fiscale reale conduce la scăderea cu 0.0145 procente a investițiilor
străine directe reale.
Studiul econometric realizat utilizând metoda vectorului autoregresiv a arătat faptul că
legătura economică nu există între obligațiile fiscale din domeniul prețurilor de transfer și
investițiile străine, ci între prețurile de transfer și investițiile străine directe. Din analiză am
concluzionat următoarele:
 multiplicatorul fiscal al cheltuielilor publice atinge valoarea de 0.62 după 3 trimestre
în cazul perioadei cu instabilitate economică, adică un leu suplimentar al cheltuielilor publice
va aduce un surplus de 0.62 lei al output-ului (PIB); pe termen lung acest multiplicator tinde
spre valoarea de 0.2.
 multiplicatorul fiscalizării este pozitiv pe termen lung cel mai probabil datorită
scoaterii la lumină a evaziunii fiscale. În perioade de declin economic multiplicatorul
fiscalizării are un impact negativ, adică scăderea impozitelor stimulează economia.
Capitolul VI. ”Rolul și implicarea activă a autorităților în controlul prețurilor de
transfer”. În urma analizei legislației din domeniul prețurilor de transfer, am constatat existența
unor instrumente de raportare ușor de utilizat de către autoritățile de control pentru identificarea
riscului fiscal în domeniul prețurilor de transfer și inițierea unor controale, precum: informațiile
din situațiile financiare privind părțile afiliate și impozitul pe profit, tranzacțiile cu părți afiliate
raportate la Bursa de Valori București (BVB), Country by Country Reporting, declarația 394,
raportarea informațiilor referitoare la aranjamentele transfrontaliere (DAC6). Pentru companii
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implementarea raportărilor implică o serie de costuri, dar în același timp contribuie la creșterea
transparenței și crearea unei imagini favorabile în relația cu publicul larg.
Este cunoscut faptul că în domeniul legislației de prețuri de transfer riscul de
controversă este ridicat. Ținând cont de acest aspect am considerat util, după o aprofundare a
recentelor modificări legislative din România care influențează prețurile de transfer, să
întocmim o prezentare a principalelor obligații de raportare a tranzacțiilor cu părțile afiliate pe
care le au companiile din România care derulează astfel de tranzacții. Prin studiul efectuat
referitor la efectele obligației de raportare a tranzacțiilor cu părțile afiliate asupra companiilor
din România, am surprins interesele total opuse ale celor două părți implicate, partea controlată
- reprezentată de companii și partea care controlează - reprezentată de autoritatea fiscală și am
demonstrat faptul că prețurile de transfer reprezintă o prioritate pentru acestea. Astfel,
companiile urmăresc ca prin intermediul prețurilor de transfer să mute profiturile între jurisdicții
fiscale cu rate de impozitare diferite, în așa fel încât în final să își minimizeze impozitul pe
profit. Autoritățile fiscale ale diferitelor state sunt interesate să limiteze acțiunile enunțate
anterior ale companiilor.
Punctele de vedere diferite din care sunt abordate prețurile de transfer sunt cele care, în
opinia noastră, alimentează tensiunea relației dintre cele două părți: autoritățile fiscale
abordează prețurile de transfer din perspectiva plății unor impozite și taxe corecte, în jurisdicția
fiscală unde este generat profitul, în timp ce companiile consideră impozitele și taxele legate de
prețurile de transfer costuri pe care trebuie să le diminueze.
În finalul tezei de doctorat, Concluzii finale, contribuții personale şi dezvoltări
ulterioare, am prezentat concluziile și rezultatele cercetării obținute pe parcursul elaborării tezei
de doctorat, modul în care s-au validat sau nu ipotezele stabilite initial.
Analizele, studiile și cercetarea empirică efectuate ne-au ajutat să identificăm:


principalele probleme care îngreunează înțelegerea mecanismului prețurilor de

transfer, respectiv: legislația din domeniul prețurilor de transfer care lasă loc de interpretare,
competența organizațională limitată în privința întocmirii dosarului prețurilor de transfer și a
susținerii unei inspecții fiscale, precum și insuficienta colaborare dintre autoritățile vamale și
cele fiscale, prin schimb reciproc de informații și cunoștinte.
 noi soluții care pot fi utilizate de către companiile afiliate prin care să gestioneze
corespunzător riscul asociat prețurilor de transfer și să prevină eventualele neînțelegeri cu
autoritățile fiscale, respectiv:
-
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promovarea unei culturi a grupului, prin încurajarea relațiilor de comunicare cu

grupul, respectiv compania mamă, în vederea aplicării consecvente a politicii locale de prețuri
de transfer a grupului;
-

o conducere interesată să întocmească, să pună în practică și să urmărească o

politică de prețuri de transfer bazată pe o analiză critică a principalelor zone de risc, adaptată
specificului companiei;
-

disponibilitatea pentru asigurarea și implicarea unor persoane specializate care să

întocmească, gestioneze, monitorizeze și să răspundă în fața autorităților de control de
documentația prețurilor de transfer.
 propuneri de modificări legislative printre care amintim: unele modificări ale
prevederilor Ordinului MFP - ANAF nr. 442/2016 care sunt interpretate diferit, atât de către
membrii echipelor de control, cât și de cei care pregătesc dosarul prețurilor de transfer, ale
Codului Fiscal, neclaritățile care apar în stabilirea relației de afiliere din declarația 394, precum
și necesitatea reglementării clare a modului în care se va pune problema dosarelor de prețuri de
transfer în situația utilizării consolidării fiscale.
Am identificat următoarele instrumente care pot fi utilizate de către companii pentru a
face față modificărilor legislative și pentru o gestionare corespunzătoare a prețurilor de transfer,
cu riscurile asociate lor:
 utilizarea planificării fiscale, ca un element al planificării strategice, nu doar ca un
instrument de reducere a plății impozitelor;


elaborarea politicii de prețuri de transfer, pentru care am formulat unele

recomandări cu privire la principalele etape în redactarea și implementarea acesteia;
 pregătirea dosarului prețurilor de transfer, cu respectarea reglementărilor legale în
vigoare, pentru care am prezentat unele aspecte necesare întocmirii acestuia;
 utilizarea acordului de preț în avans sau soluţia fiscală individuală anticipată,
instrumente prin care se poate minimiza riscul fiscal al prețurilor de transfer;
 accesarea procedurii acordului amiabil şi arbitrajului, apelarea la contestaţia fiscală
sau inițierea unui litigiu în instanţele de judecată naţionale, în cazurile în care sunt dispute cu
autoritățile de control ori s-au stabilit deja ajustări.
Conștienți fiind de faptul că prețurile de transfer sunt imposibil de abordat în întregime
în cadrul unei teze de doctorat, am enunțat, cu argumente, contribuțiile personale aduse acestui
subiect de studiu, trasându-se astfel și direcții de cercetare ulterioare, precum:
 extinderea cercetării pe tematici complementare mecanismului prețurilor de
transfer, al impozitării profiturilor și impactul acestora asupra bugetelor publice;
 studiul impactului creșterii schimbului de informații între state;
20

 efectuarea unor studii privind influența guvernanței corporative asupra prețurilor de
transfer;
 elaborarea unor noi metode și tehnici pentru susținerea controalelor care vizează
prețurile de transfer, în acord cu transformările care au loc la nivelul autorităților de control.
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