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Rezumat. Mecanismul preţurilor de transfer reprezintă un 

instrument utilizat în mod frecvent pentru transferul bazei fiscale din 
ţările cu fiscalitate ridicată în ţările cu fiscalitate redusă. La nivelul 
Uniunii Europene aceste operaţii financiare generează pierderi 
importante de venituri fiscale. În încercarea de a limita manipularea 
sistemelor fiscale de către corporaţii, numeroase autorităţi publice au 
introdus reguli privind preţurile de transfer, dar eficacitatea acestor 
reguli s-a dovedit limitată, contribuind însă la creşterea complexităţii 
reglementărilor fiscale şi la apariţia unor costuri suplimentare pentru 
companii. O soluţie pentru rezolvarea problemei preţurilor de transfer în 
Uniunea Europeană este reprezentată de introducerea bazei comune 
consolidate de impozitare a veniturilor corporaţiilor. 
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1. Introducere 

Rolul companiilor transnaţionale în cadrul economiei mondiale a crescut 
simţitor în ultimele decenii. Această situaţie reflectă parţial tendinţa de integrare 
a economiilor naţionale şi progresele tehnologice (în special cele din domeniul 
comunicaţiilor). 

Sistemul financiar intern al corporaţiilor oferă posibilitatea exploatării 
unor imperfecţiuni rezultate din diferenţele în reglementările naţionale dintre 
ţări. În scopul evitării barierelor şi restricţiilor în calea tranzacţiilor, corporaţiile 
utilizează frecvent arbitrajul fiscal: reducerea „poverii” fiscale prin transferarea 
profiturilor localizate în ţări cu impozite ridicate în ţări cu niveluri ale 
impozitelor scăzute (Munteanu, Horobeţ, 2005). 

În prezent, un număr mare de corporaţii au fost structurate astfel încât să 
evite impozitarea în diferitele jurisdicţii în care operează. Capacitatea 
corporaţiilor de a utiliza paradisurile fiscale şi centrele offshore ca parte a 
strategiilor lor de evitare a impozitării a crescut semnificativ în ultima perioadă 
şi contravine principiului concurenţei loiale şi al responsabilităţii companiilor. 
Conform unui studiu realizat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică (OCDE) la sfârşitul anului 2008, paradisurile fiscale din lume au 
atras active în valoare de 5.000-7.000 miliarde de dolari SUA, însă din cauza 
gradului de confidenţialitate care guvernează în aceste jurisdicţii, este dificil de 
determinat în mod precis valoarea exactă a capitalului transferat. Deşi nu există 
cifre clare cu privire la amploarea evaziunii fiscale internaţionale din Uniunea 
Europeană (UE), se estimează totuşi o valoare între 2% şi 2,5% din PIB la 
nivelul UE, adică între 200 şi 250 de miliarde euro. Potrivit unui raport al 
Comisiei pentru Afaceri Economice şi Monetare din anul 2009, evaziunea 
fiscală internaţională a generat următoarele situaţii concrete: 

 circa o treime din cele 700 mari corporaţii din Regatul Unit nu au plătit 
nimic în contul impozitului pe profit în anii 2005 şi 2006; 

 25% din companiile americane care deţin active în valoare de peste 
250 de milioane de dolari sau au venituri mai mari de 50 de milioane 
de dolari pe an nu au plătit, de asemenea, niciun impozit între anii 
1998 şi 2005; 

 cele mai mari corporaţii din Franţa plătesc în prezent un impozit de 8% 
din beneficiile reale medii, chiar dacă cota oficială a impozitului pe 
profit este de circa 33%. 

În studiul Promoting transparency and exchange of information for tax 
purposes realizat de OCDE în anul 2010 se estima că practicile de evitare 
fiscală utilizate de corporaţii generează pierderi de venituri fiscale de circa  
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100 miliarde dolari pentru economia Statelor Unite ale Americii şi de câteva 
miliarde de euro în multe ţări membre ale UE.  

2. Mecanismul preţurilor de transfer 

Mecanismul preţurilor de transfer reprezintă un instrument utilizat 
frecvent de corporaţii pentru evitarea fiscalităţii ridicate din anumite ţări. Acest 
aspect poate fi ilustrat printr-un exemplu simplu: sucursala unei companii 
multinaţionale construieşte un autoturism la un cost real de  30.000 de euro, 
vândut pe piaţă la preţul de 50.000 de euro. În condiţiile unei cote de impozitare 
ridicate, spre exemplu 30%, firma producătoare ar trebui să plătească un 
impozit pe profit de 6.000 de euro (20.000 euro × 30%). Pentru a evita plata de 
impozite în ţara producătoare, sucursala vinde autoturismul pentru suma de 
40.000 de euro către o altă firmă a grupului (poziţionată într-o zonă mai 
relaxată fiscal), care va plasa produsul pe piaţă. Să presupunem că în această 
ţară cota impozitului pe profit este de 10%. La nivelul grupului impozitul pe 
profit plătit va fi de  4.000 de euro (10.000 euro × 30% + 10.000 euro × 10%), 
realizându-se o economie importantă de resurse. Pentru statul în care se 
desfăşoară activităţile de producţie această situaţie generează însă pierderi 
importante de venituri fiscale. 

Preţurile de transfer reprezintă un concept care se referă la preţurile 
practicate în cadrul tranzacţiilor desfăşurate între organizaţii afiliate (vânzarea-
cumpărarea activelor materiale şi nemateriale, prestarea/achiziţia unor servicii, 
inclusiv administrative, financiare, leasing etc). Preţurile de transfer sunt 
stabilite la nivelul structurilor decizionale ale companiei transnaţionale, putând 
îndeplini următorul rol:  

 reducerea plăţilor în contul impozitului pe profit sau al taxelor vamale; 
 transferarea veniturilor din ţările unde există interdicţii sau limitări 

privind repatrierea profitului. 
Politica corporaţiei în domeniul formării preţurilor de transfer se bazează 

pe numeroşi factori, între care enumerăm:  
 aspectele de natură fiscală din statele implicate în activitatea 

transfrontalieră a companiilor membre ale grupului; 
 legislaţia din domeniul valutar; 
 riscurile politice şi economice (de exemplu, posibilitatea schimbării 

legislaţiei, devalorizării monedei naţionale etc.); 
 nivelul preţurilor în ţara primitoare ş.a. 

De regulă, formarea preţurilor de transfer presupune stabilirea preţurilor 
bunurilor şi serviciilor tranzacţionate între companiile membre ale grupului în 
scopuri fiscale: diminuarea impozitului pe profit la nivelul grupului de 
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companii. Prin micşorarea (majorarea) preţurilor la care se efectuează 
tranzacţiile intragrup, corporaţia reuşeşte să stabilească cea mai mare parte a 
beneficiului în jurisdicţiile fiscale cele mai permisive. 

În urma chestionării unui număr de 850 companii cu activităţi 
transfrontaliere din 24 de ţări ale lumii, organizaţia Ernst&Young a realizat, în 
anul 2008, un studiu care evidenţiază clar creşterea importanţei problematicii 
preţurilor de transfer la nivel mondial. Autorii studiului au estimat că circa două 
treimi din tranzacţiile mondiale se desfăşoară între organizaţii afiliate, astfel 
încât stabilirea preţurilor de transfer la un nivel care permite maximizarea 
avantajelor fiscale reprezintă un obiectiv de interes strategic pentru politica 
companiilor multinaţionale.  

Pentru a pune în evidenţă importanţa problematicii preţurilor de trasfer în 
Uniunea Europeană, Alfons Weichenrieder (2007) a realizat un model de 
corelare dintre nivelul de impozitare a profitului şi profitabilitatea companiilor 
membre ale unui grup. Analizând situaţia corporaţiilor cu filiale străine în 
Germania, autorul a constatat că o creştere a cotei de impozitare a profitului în 
ţara de origine cu 10 puncte procentuale determină o majorare a profitabilităţii 
filialelor (generată artificial prin intermediul preţurilor de transfer) cu o 
jumătate de punct procentual.  

3. Norme internaţionale de reglementare a preţurilor de transfer 

Practicile repetate ale corporaţiilor transnaţionale în domeniul preţurilor 
de transfer au generat eforturi de definire a fenomenului şi de reglementare a 
acestuia. OCDE a realizat încă din anul 1979 un raport privind mecanismul 
preţurilor de transfer utilizat de companiile transnaţionale, iar în 1995 a redactat 
ghidul privind formarea preţurilor de transfer adresat atât companiilor 
transnaţionale, cât şi administraţiilor fiscale.  

Problematica preţurilor de transfer devine din ce în ce mai importantă în 
economia globalizată, pe măsură ce multe firme îşi extind activitatea economică 
peste graniţele ţării de origine, efectuând tranzacţii de bunuri şi servicii în 
cadrul grupului. În principiu, normele recomandate de OCDE privind preţurile 
de transfer prevăd următoarele condiţii pe care o tranzacţie trebuie să le 
îndeplinească pentru a intra sub incidenţa  reglementărilor privind preţul de 
transfer: 

a) existenţa unei tranzacţii transfrontaliere; 
b) tranzacţia să se desfăşoare între două entităţi afiliate; 
c) tranzacţia să aibă ca obiect un bun, serviciu sau orice alt lucru cu 

valoare  economică.  
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Întrucât formarea preţurilor de transfer poate avea şi alte scopuri decât 
evitarea fiscală, autorităţile fiscale nu trebuie să presupună automat că firmele 
cu activitate transfrontalieră încearcă să manipuleze profiturile, cu atât mai mult 
cu cât, în unele cazuri, este foarte dificil de determinat cu acurateţe preţul pieţei. 
Comitetul de Afaceri Fiscale din cadrul OCDE a creat un set de reguli pentru a 
reduce riscul unor interpretări eronate sau abuzive privind impozitarea unor 
operaţiuni în cadrul grupurilor de companii, implementând aşa-numitul „arm’s 
length priciple”. În modelul de convenţie fiscală al OCDE se explică esenţa 
acestui principiu: „când există sau sunt impuse condiţii între relaţiile comerciale 
şi financiare dintre două firme asociate, relaţii care diferă de cele ce s-ar fi 
realizat între firme independente, atunci orice profituri care s-ar realiza de către 
una dintre firme în lipsa acestor condiţii pot fi incluse în profiturile impozabile 
ale acelei firme şi impozitate în consecinţă”. Se încearcă astfel ajustarea 
profiturilor corporaţiilor prin raportarea tranzacţiilor intragrup la condiţiile care 
ar fi guvernat relaţiile dintre firme independente în tranzacţii comparabile şi 
într-un context similar. Principiul „arm’s length” pune firmele asociate şi pe 
cele independente pe un palier egalitar în ceea ce priveşte impozitarea, evitând 
crearea unor avantaje şi dezavantaje care ar putea distorsiona poziţia 
competitivă a fiecărui tip de entitate (Bişa et al., 2005). Aplicarea principiului  
s-a dovedit eficientă în situaţiile în care se pot face comparaţii cu tranzacţii 
similare realizate între alte entităţi independente. Există multe situaţii în care 
aplicarea acestui principiu este dificilă: de exemplu, în cazul grupurilor 
multinaţionale ce activează în producerea bunurilor înalt specializate. 

Potrivit ghidului privind formarea preţurilor de transfer elaborat de 
OCDE, există cinci metode pentru determinarea acestora, împărţite în două 
mari grupe: metode tradiţionale bazate pe analiza tranzacţiei („traditional 
transactional methods”) şi metode  bazate pe analiza profitului („transactional 
profit methods”). Metodele tranzacţionale tradiţionale se bazează pe 
compararea preţurilor, în timp ce metodele tranzacţionale axate pe profit au la 
bază comparaţiile între tranzacţiile dintre entităţile asociate şi cele dintre 
entităţile neasociate pe baza analizei profitului obţinut în urma respectivului 
transfer. 

Metodele pentru determinarea preţurilor de transfer bazate pe analiza 
tranzacţiei sunt: 

A.  Metoda comparării preţurilor (eng. Comparable Uncontrolled Price – 
CUP) are la bază comparaţia preţului tranzacţiei analizate cu preţurile practicate 
de alte entităţi independente de aceasta, atunci când sunt vândute produse sau 
servicii comparabile. 

Pentru transferul de bunuri, produse, mărfuri sau servicii între entităţi 
afiliate, valoarea de piaţă este acel preţ pe care l-ar fi convenit entităţi 
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independente, în condiţiile existente pe pieţe comparabile din punct de vedere 
comercial pentru transferul de bunuri sau mărfuri identice ori similare, în 
cantităţi comparabile, în acelaşi punct din lanţul de producţie şi de distribuţie şi 
în condiţii comparabile de livrare ori de plată. În acest sens, pentru stabilirea 
valorii de piaţă se poate recurge la: 

 compararea preţurilor convenite între entităţi afiliate cu preţurile 
convenite în relaţiile între entităţi independente, pentru tranzacţii 
comparabile (compararea internă a preţurilor); 

 compararea preţurilor convenite între entităţi independente, pentru 
tranzacţii comparabile (compararea externă a preţurilor). 

B. Metoda preţului de revânzare (eng. Resale Price – RP) potrivit căreia 
preţul pieţei este determinat pe baza preţului de revânzare a produselor şi 
serviciilor către entităţi independente, diminuat cu cheltuielile de comercializare 
şi a unei rate a profitului. 

Această metodă se aplică pornindu-se de la preţul la care un produs 
cumpărat de la o persoană afiliată este revândut unei entităţi independente. 
Acest preţ este apoi redus cu o marjă brută corespunzătoare (marja preţului de 
revânzare) reprezentând valoarea din care ultimul vânzător din cadrul grupului 
va încerca să îşi acopere cheltuielile de vânzare şi alte cheltuieli de operare în 
funcţie de operaţiunile efectuate şi să realizeze un profit corespunzător. 

Trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 
 factorii referitori la perioada de timp dintre cumpărarea iniţială şi 

revânzare, inclusiv cei referitori la schimbările survenite pe piaţă în 
ceea ce priveşte cheltuielile, ratele de schimb şi inflaţia; 

 modificările survenite în starea şi gradul de uzură a bunurilor ce fac 
obiectul tranzacţiei, inclusiv modificările survenite prin progresul 
tehnologic într-un anumit domeniu; 

 dreptul exclusiv al revânzătorului de a vinde anumite bunuri sau 
drepturi ce ar putea influenţa decizia asupra unei schimbări a marjei de 
preţ. 

C. Metoda cost-plus (eng. Cost Plus – C+) se bazează, pentru 
determinarea preţului obişnuit al pieţei, pe majorarea costurilor principale cu o 
rată a profitului similară domeniului de activitate al contribuabilului. Punctul de 
plecare este reprezentat de costurile producătorului sau ale furnizorului de 
servicii. 

Acolo unde mărfurile sau serviciile sunt transferate printr-un număr mai 
mare de entităţi afiliate, această metodă urmează să fie aplicată separat pentru 
fiecare stadiu, luându-se în considerare rolul şi activităţile concrete ale fiecărei 
entităţi afiliate. 
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Metodele bazate pe analiza profitului sunt: 
D. Metoda marjei nete (eng. Profit Split – PS) implică calcularea marjei 

nete a profitului obţinută de o persoană în urma  uneia sau a mai multor 
tranzacţii cu entităţi afiliate şi estimarea acestei marje pe baza nivelului obţinut 
de către aceeaşi persoană în tranzacţii cu entităţi independente sau pe baza 
marjei obţinute în tranzacţii comparabile efectuate de entităţi independente. 

Aceasta metoda presupune efectuarea unei comparaţii între anumiţi 
indicatori financiari obţinuţi de organizaţiile afiliate şi aceiaşi indicatori obţinuţi 
de organizaţiile independente care activează în cadrul aceluiaşi domeniu. 

E.  Metoda împărţirii profitului (eng. Transactional Net Margin – TNMM) 
se foloseşte atunci când tranzacţiile efectuate între organizaţiile afiliate sunt  
interpuse astfel încât nu este posibilă identificarea unor tranzacţii comparabile. 

Aceasta metodă presupune estimarea profitului obţinut de organizaţiile 
afiliate în urma uneia sau mai multor tranzacţii şi împărţirea acestor profituri 
între organizaţiile afiliate proporţional cu profitul ce ar fi fost obţinut de către 
organizaţiile independente. Împărţirea profiturilor trebuie să se realizeze printr-o 
estimare adecvată a veniturilor realizate şi a costurilor suportate în urma uneia 
sau mai multor tranzacţii de către fiecare organizaţie. Profiturile trebuie 
împărţite astfel încât să reflecte activităţile efectuate, riscurile asumate şi 
activele folosite de fiecare dintre părţile afiliate. 

În vederea stabilirii celei mai adecvate metode de determinare a preţurilor 
de transfer se au în vedere, în principiu, următoarele elemente: 

a) metoda care se apropie cel mai mult de împrejurările în care sunt 
stabilite preţurile supuse liberei concurenţe pe pieţe comparabile din punct de 
vedere comercial; 

b) metoda pentru care sunt disponibile informaţii aferente activităţii 
efective desfăşurate de organizaţiile afiliate, implicate în tranzacţii supuse 
liberei concurenţe; 

c) gradul de precizie cu care se pot face ajustări în vederea obţinerii 
comparabilităţii; 

d) circumstanţele cazului individual; 
e) activităţile desfăşurate efectiv de diferitele entităţi afiliate; 
f) metoda folosită trebuie să corespundă împrejurărilor date ale pieţei şi 

ale activităţii contribuabilului; 
g) documentaţia care poate fi pusă la dispoziţie de către contribuabil. 
Circumstanţele cazului individual care urmează să fie luat în considerare 

în examinarea preţului de piaţă sunt: tipul, starea, calitatea, precum şi gradul de 
noutate al bunurilor, mărfurilor şi serviciilor transferate; condiţiile pieţei pe care 
bunurile, mărfurile sau serviciile sunt folosite, consumate, tratate, prelucrate sau 
vândute unor entităţi independente; activităţile desfăşurate şi stadiile din lanţul 
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producţiei şi distribuţiei entităţilor implicate; clauzele cuprinse în contractele de 
transfer privind obligaţiile, termenele de plată, reducerile, garanţiile acordate, 
asumarea riscului; condiţiile speciale de concurenţă. 

Atunci când pot fi determinate tranzacţii comparabile necontrolate, 
metoda comparării preţurilor reprezintă cea mai directă şi mai sustenabilă cale 
de aplicare a principiului „arm’s length”. De asemenea, autorităţile fiscale din 
majoritatea ţărilor regăsesc în metoda comparării preţurilor cea mai sustenabilă 
modalitate de determinare a preţului tranzacţiilor dintre companii afiliate. 
Utilizarea metodelor tranzacţionale ale profitului trebuie limitată în cazul unor 
situaţii excepţionale, când nu există date ori când acestea sunt insuficiente 
pentru aplicarea uneia dintre metodele tradiţionale de determinare a preţurilor 
de transfer. 

4. Problema preţurilor de transfer în Uniunea Europeană  

Sistemele actuale de impozitare a veniturilor companiilor din statele 
membre ale Uniunii Europene permit evitarea impunerii de firmele cu activitate 
transfrontalieră datorită existenţei unor diferenţe importante dintre cotele de 
impozitare a profitului şi a regulilor potrivit cărora fiecare filială este supusă 
impunerii în funcţie de activitatea acesteia pe teritoriul statului gazdă. 
Integrarea economică a complicat problemele de impozitare a corporaţiilor şi a 
diminuat capacitatea administraţiilor fiscale de a urmări fluxurile comerciale şi 
fluxurile de venituri ale firmelor cu activitate transfrontalieră. Prin creşterea 
semnificativă a veniturilor obţinute de companii în străinătate şi prin 
diversificarea acestora,  globalizarea economică reduce, de asemenea, 
capacitatea administraţiilor fiscale de a verifica exactitatea preţurilor de transfer 
utilizate de  contribuabili. Pentru a evita posibilitatea corporaţiilor de a 
manipula sistemele fiscale prin intermediul preţurilor de transfer, autorităţile 
fiscale impun cerinţe privind întocmirea unor documentaţii legate de formarea 
preţurilor de transfer,  din ce în ce mai oneroase. Astfel, companiile se 
confruntă cu situaţia în care trebuie să elaboreze documentaţii complexe privind 
modalitatea de formare a preţurilor de transfer în toate ţările pe teritoriul cărora 
desfăşoară activităţi economice fiind mult mai expuse riscului de a suporta 
sancţiuni pentru neconformitatea cu cerinţele autorităţilor fiscale. În plus, 
aplicarea diverselor metode de determinare a preţurilor corecte de transfer 
devine din ce în ce mai complexă şi mai costisitoare, având în vedere că noile 
tehnologii şi structuri de afaceri (care presupun un accent mai mare pe activele  
necorporale ale firmei) generează dificultăţi în identificarea tranzacţiilor 
comerciale comparabile necontrolate, necesare pentru stabilirea preţului de 
transfer corect. De asemenea, există diferenţe substanţiale în regulile de aplicare 
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a metodelor de formare a preţurilor de transfer între statele membre, astfel încât 
companiile europene se confruntă cu incertitudinea privind posibilitatea ca 
preţurile la care au fost realizate transferurile aferente tranzacţiilor intragrup  să 
nu fie acceptate de către administraţiile fiscale, la un audit ulterior (Comisia 
Europeană, 2005).  

Ajustarea preţurilor de transfer, realizată în urma auditului autorităţilor 
fiscale, poate determina apariţia riscului de dublă impunere. Spre exemplu, 
dubla impunere prin preţurile de transfer apare atunci când administraţia fiscală 
a unui stat membru ajustează în mod unilateral preţul format pentru o vânzare 
realizată între companiile aceluiaşi grup, fără ca acest reglaj să fie compensat 
printr-o ajustare corespunzătoare în statul membru pe teritoriul căruia s-a 
realizat cumpărarea. Deşi cercetările efectuate de către Comisia Europeană 
sugerează că numărul litigiilor între autorităţile fiscale şi corporaţii privind 
ajustările preţurilor de transfer este destul de limitat la nivelul statelor membre, 
reprezentanţii mediului de afaceri  au reclamat faptul că adesea costurile 
antrenate de soluţionarea litigiilor respective sunt atât de mari încât  varianta 
acceptării dublei impuneri este mai puţin costisitoare (Ernst & Young, 1999). 

În mod concret, costurile pe care corporaţiile trebuie să le angajeze pentru 
respectarea obligaţiilor fiscale legate de preţurile de transfer vizează: 

 obligaţia companiilor de a determina preţurile de transfer potrivit 
principiului  „arm’s length”, care presupune găsirea preţurilor pentru 
tranzacţii comparabile necontrolate, realizarea documentaţiei aferente 
şi justificarea preţurilor respective cu ocazia eventualelor controale 
realizate de autorităţile fiscale; 

 protejarea împotriva riscului de apariţie a dublei impuneri în măsura în 
care preţurile de trasfer sunt ajustate (acţionarea în instanţă a 
autorităţilor fiscale, asigurarea activităţilor de formare a preţurilor de 
transfer ş.a.). 

Potrivit unor estimări ale Comisiei Europene, în anul 2001, costurile de 
conformitate legate de preţurile de transfer suportate de companiile europene 
reprezentau circa 4-5,5 milioane euro pe an, adică 1,9% din impozitul pe profit 
plătit (Comisia Europeană, 2005). Estimările au fost realizate pe baza unei 
analize efectuate la nivelul a 700 de companii din 14 ţări membre. Alţi autori au 
apreciat că aceste costuri s-ar ridica la 2% – 4% din impozitul pe profit plătit de 
către companii (Lanno, Kevin, 2002). Studiul organizaţiei Ernst&Young din 
anul 2008, realizat la nivelul unui eşantion internaţional de corporaţii, releva că 
39% dintre subiecţii cercetării considerau că preţurile de transfer reprezintă cea 
mai importantă problemă de natură fiscală cu care se confruntă deoarece, în 
ultimii ani, autorităţile fiscale au acordat o atenţie mult mai mare modalităţii în 
care corporaţiile fundamentează preţurile de transfer. Astfel, 52% dintre 
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companiile care au participat la realizarea studiului au fost supuse, în ultimii 
şase ani, unei investigări de către autorităţile fiscale în problema preţurilor de 
transfer, iar 27% dintre acestea au procedat la ajustări privind preţurile de 
transfer. În aceste condiţii, 53% dintre reprezentanţii companiilor respective 
afirmau că, în ultimii ani, costurile de conformare la cerinţele specifice 
preţurilor de transfer au crescut semnificativ. 

Întrucât multe dintre aspectele care privesc tratamentul fiscal al preţurilor 
de transfer reprezintă obstacole pentru activităţile care se desfăşoară pe piaţa 
internă, limitând eficienţa, eficacitatea, transparenţa şi simplitatea acestora, 
Comisia Europeană a propus în anul 2005 un set de reglementări pentru 
rezolvarea parţială a dificultăţilor pe  care companiile europene le întâmpinau în 
legătură cu întocmirea documentaţiilor privind preţurile de transfer. 

Astfel, în anul 2006, la nivelul Uniunii Europene a fost adoptat un cod de 
conduită privind documentaţia pe care companiile afiliate din ţările membre 
trebuie să o întocmească în legătură cu preţurile de transfer utilizate în 
tranzacţiile intragrup. Acest cod urmăreşte să standardizeze documentaţia pe 
care corporaţiile trebuie să o prezinte autorităţilor fiscale în momentul în care 
este verificată modalitatea în care au fost formate preţurile pentru tranzacţiile 
transfrontaliere intragrup. În februarie 2007, Comisia Europeană a făcut o 
comunicare unde a sintetizat rezultatele activităţilor desfăşurate de grupul de 
lucru al experţilor în domeniul preţurilor de transfer (eng. Joint Transfer 
Pricing Forum), aducând completări codului de conduită prin precizarea unor 
proceduri legate de evitarea şi soluţionarea litigiilor legate de preţurile de transfer 
şi a orientărilor pentru acordurile prealabile referitoare la preţuri (eng. Advance 
Pricing Agreements) în cadrul Uniunii Europene. 

Măsurile enumerate anterior au potenţialul de a contribui la reducerea 
costurilor de conformare legate de documentaţia privind preţurile de transfer pe 
care trebuie să le suporte corporaţiile, dar nu rezolvă în totalitate problematica 
preţurilor de transfer. Din acest motiv, în repetate rânduri, Comisia Europeană a 
reafirmat necesitatea consolidării bazei de impozitare a veniturilor corporaţiilor 
ca soluţie pentru rezolvarea problemei preţurilor de transfer. În acelaşi timp, 
Comisia Europeană a subliniat necesitatea asigurării unei bune guvernanţe în 
domeniul fiscal la nivelul statelor membre, ca mijloc esenţial de combatere a 
fraudei şi evaziunii fiscale transfrontaliere şi de asigurare a unei baze financiare 
pentru cheltuielile publice. 

De asemenea, Parlamentul European a precizat recent că introducerea 
unei baze comune consolidate de impozitare a companiilor ar contribui la 
soluţionarea problemelor legate de dubla impunere şi de preţurile de transfer din 
UE. Până la definitivarea unei propuneri legislative în acest sens, în scopul 
diminuării capacităţii corporaţiilor de a manipula sistemele fiscale prin 
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mecanismul preţurilor de transfer, Parlamentul European recomandă Comisiei 
Europene să deplaseze accentul inspecţiei cu privire la preţurile de transfer de la 
tranzacţie la companie. În acest sens, se sugerează utilizarea metodei 
profiturilor comparabile pentru formarea preţurilor de transfer deoarece aceasta 
se axează pe compararea beneficiilor obţinute de firme pentru fiecare sector 
industrial. Astfel, scăderea profiturilor unei filiale mult sub media sectorială ar 
putea fi dovada utilizării de către corporaţie a unor preţuri de transfer în scopul 
evitării impunerii.  

În ultimii ani, deschiderea economiilor din Sud-Estul Europei către 
exterior şi creşterea stabilităţii politice din zonă a încurajat înfiinţarea de filiale 
ale corporaţiilor europene pe teritoriul statelor respective. În măsura în care la 
nivelul acestor state nu există o legislaţie în domeniul preţurilor de transfer 
(tabelul 1) şi se practică cote scăzute de  impozitare a profitului, riscul de 
intensificare a fenomenului de evitare a impunerii prin utilizarea mecanismului 
preţurilor de transfer de către corporaţiile europene creşte semnificativ.  

 
Tabelul 1  

Aspecte privind legislaţia în domeniul preţurilor de transfer şi cota impozitului pe profit 
în ţările din Sud-Estul Europei 

 
Legislaţia 
naţională 
urmăreşte 

principiile OCDE 

Legislaţia 
naţională 
respectă 

principiul „arm’s 
length” 

Legislaţia naţională 
presupune 

realizarea de 
documentaţii 

Cota 
impozitului pe 
profit în anul 

2010 
(%) 

Azerbaijan - - - 20 
Bulgaria x x - 10 
Croaţia parţial x - 20 
Cehia x x x 19 
Estonia x x x 21 
Ungaria x x x 19 
Kazakhstan x parţial pentru anumiţi 

contribuabili 
20 

Letonia x x - 15 
Lituania x x x 15 
Macedonia parţial x - 10 
Polonia x x x 19 
România x x x 16 
Rusia parţial parţial - 20 
Slovenia x x x 20 
Slovacia x x x 19 
Ucraina parţial x - 25 

Sursa: PriceWaterhouseCoopers, Transfer Pricing Perspectives, 2010. 
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Pe de altă parte, chiar în unele ţări membre ale Zonei Euro nu există 
reglementări legislative privind preţurile de transfer (Malta) sau nu există 
obligativitatea realizării unei documentaţii privind preţurile de transfer 
(Luxemburg). 

5. Concluzii 

Deoarece preţurile de transfer au implicaţii importante asupra bugetelor 
statelor membre ale Uniunii Europene, se remarcă o creştere a complexităţii 
aspectelor fiscale atât pentru administraţiile fiscale, cât şi pentru corporaţii care 
sunt nevoite să se conformeze la regulile fiscale diferite din ţările pe teritoriul 
cărora desfăşoară activităţi. Diferitele norme naţionale de impozitare generează 
conflicte de interes între corporaţii şi administraţiile fiscale, iar lipsa de 
coordonare administrativă între jurisdicţii fiscale poate susţine scurgerea de 
capital din anumite ţări şi pierderea de venituri fiscale.  

Protejarea veniturilor fiscale naţionale a devenit un obiectiv de importanţă 
majoră pentru politica financiară a tuturor statelor membre dar, în special, a 
statelor cu un nivel de fiscalitate ridicat. În acest context, introducerea unei baze 
fiscale comune consolidate pentru corporaţiile din Uniunea Europeană poate 
constitui un instrument util pentru limitarea migrării bazelor fiscale între ţări 
prin intermediul preţurilor de transfer, asigurându-se, totodată, creşterea 
eficienţei sistemului de impozitare a veniturilor companiilor prin simplificarea 
semnificativă a operaţiunilor legate de declararea profitului obţinut de 
corporaţii. Consolidarea bazei fiscale va permite determinarea profitului 
impozabil pentru grupul de companii, astfel încât nivelul preţurilor la care sunt 
realizate tranzacţiile intragrup nu va mai avea influenţe asupra impozitului pe 
profit plătit. Deoarece costurile de conformare la cerinţele autorităţilor fiscale 
legate de întocmirea documentaţiei privind preţurile de transfer sunt din ce în ce 
mai mari, această măsură este susţinută de reprezentanţii mediului de afaceri 
european.  
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