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CUVINTE CHEIE 

 

Prețuri de transfer, principiul valorii de piață, reformă, comparație, România, tranzacții cu părți 

afiliate, reglementări, BEPS, Ghidul OECD, Ordinul 442/2016 vs. Ordinul 222/2008, percepția 

specialiștilor cu privire la legislația prețurilor de transfer din România, harta europeană privind 

strictețea reglementărilor în domeniul prețurilor de transfer, prezentarea tranzacțiilor cu părțile 

afiliate, companii listate la BVB 

INTRODUCERE 

 

Constituirea grupurilor de societăţi a devenit un fenomen de mare amploare, ajungând să domine 

economia la nivel global și determinând conturarea unor diverse probleme legate de impozitarea 

grupurilor la nivelul fiecărei țări în care acestea operează. Mai mult decât atât, de-a lungul timpului 

guvernele au început să se preocupe de protejarea bazei impozabile împotriva fenomenului de 

manipulare a prețurilor de transfer, adoptând în acest sens diverse reglementări. În acest context, se 

poate considera că reglementările în domeniul prețurilor de transfer joacă un rol foarte important la 

nivelul fiecărei țări în parte. Pornind de la acest considerent, întrebarea pe baza căreia a fost 

conturată teza de doctorat a fost aceea dacă la nivelul reglementărilor și practicilor în domeniul 

prețurilor de transfer din România ar fi necesară o reformă. Astfel, lucrarea prezintă o radiografie a 

reglementărilor în domeniul prețurilor de transfer din România, rezultatele cercetării arătând că la 

nivelul României ar fi nevoie de anumite modificări/ completări/ clarificări ale acestor reglementări 

astfel încât legislația aferentă să devină mai strictă din punctul de vedere al prevenirii fenomenului 

de manipulare a prețurilor de transfer, dar și pentru ca această legislație să fie mai ușor de înțeles și 

aplicat și să se evite eventuale neclarități ce pot determina dispute între autoritățile fiscale și 

contribuabili. Referior la metodologia de cercetare aplicată, la nivelul lucrării au fost îmbinate atât 

elemente ale cercetării calitative, cât și elemente ale cercetării cantitative, utilizându-se diverse 

metode de cercetare cum ar fi studiul de caz, comparația, chestionarul, modele statistice etc. 

Rezultatele lucrării ar putea prezenta importanță pentru autoritățile fiscale și pentru practicienii în 

domeniul prețurilor de transfer, dar și pentru cei care vor să se inițieze în acest domeniu. 

Obiectivul fundamental al lucrării a fost acela de a aborda subiectul prețurilor de transfer din 

perspectiva reglementărilor existente la nivelul României și de a utiliza în principiu o abordare 
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comparativă (fără a se limita însă analiza doar la acest tip de abordare) cu scopul de a identifica dacă 

la nivelul României ar fi necesară o reformă în acest domeniu, în sensul modificării/ completării/ 

clarificării anumitor aspecte legislative. Mergând mai departe, în vederea atingerii acestui obiectiv, 

au fost stabilite următoarele cinci obiective operaționale: 

 Obiectiv 1: conturarea stadiul actual al cunoașterii privind prețurile de transfer și tranzacțiile 

derulate între părți afiliate; 

 Obiectiv 2: prezentarea şi analizarea reglementărilor în domeniul preţurilor de transfer 

existente la nivel internaţional şi la nivelul Uniunii Europene, precum și analizarea 

impactului anumitor concepte cheie asupra mediului de afaceri, mai exact supra deciziilor 

grupurilor de societăţi; 

  Obiectiv 3: prezentarea şi analizarea cadrului legislativ în domeniul preţurilor de transfer 

existent la nivelul României şi identificarea faptului dacă sunt necesare anumite schimbări 

(de exemplu completări, detalieri, actualizări etc.) la nivelul acestui cadru legislativ;  

 Obiectiv 4: abordarea dintr-o perspectivă comparativă a subiectului preţurilor de transfer, 

mai exact realizarea unei analize comparative între România şi statele europene; 

  Obiectiv 5: analizarea modului în care companiile din România prezintă informații cu 

privire la tranzacțiile derulate cu părțile afiliate. 

În ceea ce privește structura lucrării, aceasta a fost gândită în așa fel încât în cadrul fiecărui 

capitol să se atingă câte un obiectiv operațional, iar un ultim capitol să fie dedicat prezentării 

concluziilor generale, a propriilor contribuții, a limitelor cercetării și a direcțiilor viitoare de 

cercetare. Mai mult decât atât, fiecare capitol a fost structurat astfel încât să includă detalii cu privire 

la obiectivul abordat, elementele privind metodologia de cercetare aplicată, analiza realizată, 

rezultatele obținute și concluziile preliminare. S-a optat pentru o astfel de structură a capitolelor cu 

scopul de a se evidenția cât mai clar corelația obiectivului propus cu analiza realizată și rezultalele 

obținute.  

Motivația, noutatea şi originalitatea lucrării sunt reprezentate de faptul că preţurile de transfer 

reprezintă un concept relativ nou atât pentru specialiştii din România, cât şi pentru autorităţile 

fiscale. În plus, un alt aspect referior la motivația cercetării a fost acela că în urma revizuirii 

literaturii de specialitate s-a constatat faptul că aceasta conține un număr foarte limitat de studii ce 

abordează subiectul prețurilor de transfer din perspectiva reglementărilor din România. 
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SINTEZA LUCRĂRII 

 

Primul capitol a avut drept obiectiv principal identificarea stadiul actual al cunoașterii privind 

prețurile de transfer și tranzacțiile derulate între părți afiliate, prin raportare la un eșantion 

reprezentativ de articole științifice existente la nivelul literaturii de specialitate. Selecția eșantionului 

de articole a fost realizată prin utilizarea unor baza de date (”Emerald”, ”Jstor”, ”ScienceDirect” și 

”Web of Science Core Collection”) și aplicarea unor criterii cum ar fi cuvinte cheie (”transfer 

pricing”, ”arm`s length principle”, ”related party transactions”) și perioada aferentă publicației. 

Astfel, s-a constatat că la nivelul literaturii de specialitate subiectul prețurilor de transfer este 

abordat din perspectiva a patru argumente: funcțional, economic, strategic și organizațional; cele 

mai multe studii identificate vizând argumentul funcțional al prețurilor de transfer. Conform acestui 

argument, subiectul prețurilor de transfer este tratat dintr-o perspectivă fiscală, studiile din cadrul 

literaturii de specialitate fiind concentrate asupra reglementărilor cu privire la prețurile de transfer și 

asupra fenomenului de manipulare a prețurilor de transfer, totodată aducându-se și soluții pentru 

prevenirea și estomparea acestui fenomen. Mai mult decât atât, pentru a reduce impactul negativ pe 

care derularea unor tranzacții cu părți afiliate fără respectarea principiului valorii de piață l-ar putea 

avea asupra mediului economic, studiile au arătat că statele ar trebui să adopte în cadrul legislației 

interne cerințe privind o prezentare detaliată a tranzacțiilor cu părțile afiliate. 

În cadrul celui de al doilea capitol au fost prezentate principalele reglementări în domeniul 

preţurilor de transfer existente la nivel internaţional şi la nivelul Uniunii Europene, precum şi 

impactul anumitor concepte cheie aferente acestor reglementări asupra mediului de afaceri, mai 

exact asupra deciziilor grupurilor de societăţi. Motivul pentru care lucrarea prezintă reglementările 

la nivel internaţional şi la nivelul Uniunii Europene este acela că mare parte din conceptele aferente 

acestor reglementări au fost implementate şi transpuse la nivelul cadrului legislativ în domeniul 

preţurilor de transfer din România. 

La nivel internațional, nucleul regulilor privind prețurile de transfer este reprezentat de Ghidul 

OECD, conform căruia cel mai important concept care constituie motorul de funcţionare al unei 

analize de preţuri de transfer este reprezentat de principiul valorii de piaţă. Pe baza acestui principiu 

tranzacţiile între persoane afiliate trebuie să se efectueze în aceleași condiţii/circumstanțe aferente 

celor realizate între întreprinderi independente. Pentru a testa respectarea acestui principiu ar trebui 

parcurși anumiți pași, dintre care cei mai importanți sunt: analiza funcţională, alegerea metodelor 
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pentru determinarea preţurilor de transfer şi analiza de comparabilitate propriu-zisă. Dacă principiul 

valorii de piață nu este respectat, societățile sunt supuse la nivel internațional riscului privind dubla 

impunere a rezultatelor. Acest risc ar putea fi eliminat prin aplicarea procedurii amiabile. De 

asemenea, o dublă impunere a rezultatelor poate să apară și în contextul în care autoritățile fiscale 

realizează ajustări agresive ale prețurilor de transfer. Pentru a preveni astfel de ajustări entitățile pot 

opta pentru emiterea unui acord de preț în avans, dar în urma studiului realizat la nivelul Uniunii 

Europene s-a constat că societăţile tind să nu solicite autorităţilor fiscale emiterea unui acord de preţ 

avans, dezavantajele acestuia înclinând balanţa în acest sens. În ceea ce priveşte documentarea 

preţurilor de transfer, în urma studiului realizat la nivelul ţărilor membre OECD, s-a remarcat faptul 

că existenţa unei cerinţe în acest sens reprezintă o măsură pentru combaterea fenomenului de mutare 

a profiturilor. Mai mult decât atât, în acest sens preocupările OECD s-au îndreptat spre elaborarea 

Planului de Acţiuni BEPS. La nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană recunoaşte Ghidul 

OECD şi susţine principiul valorii de piaţă ca motorul unei analize a preţurilor de transfer. 

Cercetările realizate la nivelul Uniunii Europene în domeniul preţurilor de transfer nu au scopul de a 

dubla munca realizată la nivelul OECD, ci mai degrabă de a aduce clarificări şi soluţii la unele 

aspecte practice cu privire la subiectul preţurilor de transfer.  

Ca şi concluzie generală este important a se menţiona faptul că domeniul preţurilor de transfer 

este unul dinamic, reglementările din acest domeniu modificându-se şi actualizându-se în mod 

continuu pentru a răspunde nevoilor generate de creşterea şi complexitatea tranzacţiilor derulate 

între părţile afiliate. 

Obiectivul principal al celui de al treilea capitol a fost acela de a prezenta şi analiza cadrul 

legislativ în domeniul preţurilor de transfer existent la nivelul României şi de a identifica dacă sunt 

necesare anumite schimbări (de exemplu completări, detalieri, actualizări etc.) la nivelul acestui 

cadru legislativ. 

În prima parte a capitolului a fost analizat în detaliu cadrul legislativ existent la nivelul României 

în domeniul prețurilor de transfer. Astfel, a fost observat faptul că legislaţia preţurilor de transfer din 

România are o istorie de mai bine de 25 ani, fiind dezvoltată treptat fie prin modificări ale unor 

reglementări deja existente, fie prin adoptarea unor noi reglementări. Deşi nu este membră OECD, 

din punctul de vedere al legislaţiei în domeniul preţurilor de transfer, România urmează prevederile 

Ghidului OECD. Principalele acte legislative existente la nivelul României și care reglementează 
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subiectul prețurilor de transfer sunt reprezentate de: Codul Fiscal, Codul de Procedură Fiscală, 

Ordinul 442/2016, Ordinul 3735/2015 și Ordonanţa de Urgenţă nr. 42/2017.  

Unul dintre cele mai importante momente din istoria preţurilor de transfer din România a fost 

reprezentat de adoptarea în anul 2008 a Ordinulului 222/2008 prin care se reglementa aspecte 

referitoare la documentarea preţurilor de transfer. Ulterior, momentele din istoria preţurilor de 

transfer care au avut cel mai mare impact asupra mediului de afaceri au avut loc în anul 2016 când a 

fost adoptat Ordinul 442/2016 ce a înlocuit Ordinul 222/2008 şi în anul 2017 când a fost aprobată 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 42/2017. Prin Ordinul 442/2016 la nivelul României a fost introdusă 

obligaţia pregătirii anuale de către anumite categorii de contribuabili a unui dosar al preţurilor de 

transfer, au fost stabilite praguri valorice în funcţie de care se determină cine are obligaţia 

documentării preţurilor de transfer, a fost modificat termenul cu privire la prezentarea dosarului de 

preţuri de transfer la cererea autorităţilor fiscale, a fost modificată procedura cu privire la estimarea 

şi ajustarea preţurilor de transfer şi s-au adus completări cu privire la structura dosarului de preţuri 

de transfer. Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 42/2017 România a adoptat legislaţia necesară pentru 

implementarea la nivel naţional a unei documentaţii privind raportarea pe fiecare țară în parte 

conform Acţiunii 13 „Documentaţia de preţuri de transfer şi raportarea pe fiecare ţară”din Planul 

de Acţiuni BEPS. 

Mai departe, în cadrul celui de al treilea capitol a fost realizată o analiză ce a presupus 

compararea prevederilor Ordinului 222/2008 cu cele ale Ordinului 442/2016 cu scopul  de a 

identifica impactul modificărilor legislative aduse de Ordinul 442/2016 asupra mediului economic, 

mai exact de a identifica principalele avantaje şi dezavantaje pe care respectivele modificări le au 

asupra grupurilor de societăţi. Printre principalele avantaje identificate se numără faptul că obligația 

întocmirii unui dosar al prețurilor de transfer nu revine tuturor contribuabililor, ci numai acelora care 

derulează tranzacții cu societățile afiliate ce depășesc anumite praguri valorice, aspect ce elimină 

situaţia în care costurile suportate de un contribuabil pentru a pregăti dosarul preţurilor de transfer ar 

fi mai mari comparativ cu valoarea tranzacţiilor intra-grup desfăşurate. Un alt avantaj este 

reprezentat de modificarea procedurii de estimare a prețurilor de transfer, care conform Ordinului 

442/2016 ar trebui realizată pe baza nivelului tendinţei centrale a pieţei, evitându-se astfel abordarea 

abuzivă a autorităţilor fiscale de a selecta acele trei tranzacţii care sunt cele mai nefavorabile pentru 

contribuabili. În ceea ce privește principalele dezavantaje identificate, aceste sunt reprezentate de 

micșorarea termenului de prezentare a dosarului prețurilor de transfer la cererea autorităților fiscale, 
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precum și de faptul că Ordinul 442/2016 nu furnizeaza detalii cu privire la anumite concepte (de 

exemplu conceptul de dosar incomplet, conceptul privind documentarea prețurilor de transfer 

conform reguilor generale prevăzute de legislaţia financiar-contabilă şi fiscală în vigoare), situaţie ce 

poate determina apariţia unor neînţelegeri şi posibile conflicte între contribuabili și autorităţile 

fiscale. 

În cea de a a doua parte a capitolului a fost utilizat un chestionar cu scopul de a identifica 

percepția specialiştilor în domeniul fiscal din România asupra subiectului preţurilor de transfer şi a 

legislaţiei aferente, în mod special asupra reglementărilor adoptate de România prin Ordinul 

442/2016, precum și de a identifica, pe baza percepţiei specialiştilor, dacă la nivelul legislaţiei 

preţurilor de transfer din România sunt necesare anumite modificări. Chestionarul utilizat a fost 

distribuit membrilor Camerei Consultanților Fiscali din România și conţine 18 întrebări grupate în 4 

categorii de informaţii după cum urmează: informaţii cu privire la respondenţi, informaţii generale 

cu privire la subiectul preţurilor de transfer şi la legislaţia aferentă, informaţii tehnice cu privire la 

noile reglementări în domeniul preţurilor de transfer adoptate de România prin Ordinul 442/2016 și 

informaţii cu privire la nevoia de modificare a legislaţiei preţurilor de transfer din România. 

Conform respondenţilor, introducerea de praguri valorice pentru a determina dacă un contribuabil 

are obligaţia documentării preţurilor de transfer reprezintă o măsură legislativă eficientă. În plus, 

conform răspunsurilor primite diminuarea termenului stabilit pentru pregătirea şi prezentarea 

dosarului de preţuri de transfer la cererea autorităţilor fiscale, introducerea obligaţiei de pregătire 

anuală a unui dosar al preţurilor de transfer şi noile informaţii solicitate a fi incluse în cadrul 

dosarului de preţuri de transfer reprezintă paşi importanţi pentru a preveni erodarea bazei impozabile 

şi mutarea profiturilor, dar cu toate acestea România are nevoie de anumite clarificări/ modificări/ 

completări ale legislaţiei preţurilor de transfer. Mai mult decât atât, mare parte dintre respondenţi au 

considerat că legislaţia preţurilor de transfer din România este ambiguă şi nu este bine structurată, 

fapt ce poate determina apariţia unor neînţelegeri şi posibile dispute între contribuabili şi autorităţile 

fiscale.  

Cercetarea realizată cu privire la compararea prevederilor Ordinului 222/2008 cu cele ale 

Ordinului 442/2016, precum şi analiza răspunsurilor primite la chestionarul distribuit consultanţilor 

fiscali din România au determinat concluzionarea faptului că modificările legislative aduse de 

Ordinul 442/2016 prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje pentru grupurile de companii, dar per 
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ansamblu acestea reprezintă un pas important pentru evitarea practicilor oportuniste ale 

multinaţionalelor de a manipula rezultatul fiscal cu scopul mutării de profituri.  

Totodată, ca urmare a cercetării realizate în cadrul celui de al treilea capitol s-a ajuns la concluzia 

că la nivelul legislaţiei preţurilor de transfer din România este necesară o reformă ce presupune 

următoarele clarificări/ modificări/ completări: 

 modificări ale Ordinului 442/2016 ce vizează: 

o definirea documentării respectării principiului valorii de piaţă pe baza regulilor generale 

prevăzute de legislaţia financiar-contabilă şi fiscală în vigoare; 

o definirea conceptului de dosar incomplet al preţurilor de transfer; 

o modificarea termenului pentru obligaţia pregătirii anuale a dosarului de preţuri de 

transfer astfel încât acesta să fie stabilit după depunerea situaţiilor financiare anuale şi 

nu până la depunerea declaraţiei anuale de impozit pe profit; 

o elaborarea unor norme detaliate cu privire la aplicarea prevederilor Ordinului 442/2016; 

 clarificări/ modificări/ completări generale ce au în vedere următoarele aspecte: 

o introducerea unor detalii cu privire la aspectele tehnice necesare în procesul de 

documentare a preţurilor de transfer (de exemplu detalii cu privire la paşii pe care 

societăţile ar trebui să îi urmeze pentru realizarea unui studiu de benchmarking); 

o o mai bună structurare a legislaţiei preţurilor de transfer din România astfel încât 

aceasta să fie uşor de înţeles şi să se evite neînţelegeri care ar putea determina conflicte 

între contribuabili şi autorităţile fiscale; 

o publicarea dosarului preţurilor de transfer de către societăţile listate la bursă; 

o implementarea unui ghid comun pentru contribuabili şi autorităţile fiscale pentru a se 

asigura o uniformizare în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor legislative în domeniul 

preţurilor de transfer; 

o publicarea unui şablon pentru dosarul preţurilor de transfer, ce ar trebui utilizat de către 

contribuabili; 

o alte modificări cum ar fi încurajarea contribuabililor să aplice pentru emiterea unui 

acord de preț în avans sau încurajarea contribuabililor să documenteze tranzacţiile intra-

grup prin oferirea de facilităţi fiscale. 

Ca urmare a faptului ca prețurile de transfer pot fi utilizate de către multinaționale pentru mutarea 

de profituri, statele lumii au adoptat diverse reglementări în domeniul prețurilor de transfer. Din 
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acest punct de vedere, unele ţări au adoptat reglementări mai stricte decât altele. Astfel, obiectivul 

principal al celui de al patrulea capitol a fost acela de a aborda dintr-o perspectivă comparativă 

subiectul preţurilor de transfer, mai exact de a realiza o analiză comparativă între România şi statele 

europene, scopul fiind acela de a identifica aspectele de care legislaţia preţurilor de transfer din 

România ar avea nevoie pentru a avea un nivel de stricteţe mai ridicat. 

În prima parte a capitolului, pornind de la studiile identificate în cadrul literaturii de specialitate, 

au fost identificate elementele care pot fi analizate și comparate cu privire la legislația prețurilor de 

transfer. Aceste elemente au fost analizate la nivelul fiecări țări europene, fiind grupate în trei 

categorii principale și anume: elemente privind documentarea preţurilor de transfer, elemente 

privind BEPS și alte elemente generale. Ulterior, pentru fiecare țară a fost determinat un indice 

privind stricteţea reglementărilor în domeniul  preţurilor de transfer. În acest sens s-a ținut cont de 

prezența fiecărui element analizat în cadrul legislației, precum și de coeficientul de importanță 

atribuit fiecărei categori de elemente. În final, în funcție de valorile indicelui calculat, au fost 

definite categorii de țări, fiecare categorie reflectând un anumit nivel al stricteții reglementării 

prețurilor de transfer. În ultima etapă s-a ilustrat modul în care fiecare categorie de țări este 

distribuită la nivelul hărții europene. 

În cea ce a doua parte a capitolului, a fost realizată o comparație detaliată între reglementările în 

domeniul prețurilor de transfer din România și reglementările din cadrul uneia dintre țările care a 

obținut cel mai ridicat nivel de strictețe (adică Spania). 

Pe baza rezultatelor obținute în urma realizării cercetării prezentată în cadrul acestui capitol se 

poate concluziona că strictețea reglementărilor în domeniul prețurilor de transfer descrește din vestul 

Europei înspre estul acestui continent. Mai mult decât atât, din punctul de vedere al reglementărilor 

în domeniul prețurilor de transfer, harta europeană ar putea fi împărțită în două mari regiuni: 

regiunea central-estică, unde reglementările sunt mai puțin stricte și regiunea sud-vestică, unde 

aceste reglementări sunt mai stricte. 

În urma definirii categoriilor de țări din perspectiva stricteții reglementărilor în domeniul 

prețurilor de transfer, o privire de ansamblu asupra hărții europene indică că cele mai multe țări s-au 

situat în categoria 2, respectiv categoria 3, ceea ce înseamnă că reglementările în domeniul prețurilor 

de transfer existente la nivelul continentului european nu sunt nici foarte flexibile, dar în același 

timp nici foarte stricte. Astfel, au fost identificate numai două țări (Italia și Spania) care au 

înregistrat cel mai ridicat nivel de strictețe al reglementărilor în domeniul prețurilor de transfer. 
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În ceea ce privește poziția României pe harta europeană, aceasta a fost inclusă în categoria 2, 

fiind situată în regiunea central-estică și aparținând unei regiuni unde reglementările nu sunt foarte 

stricte. Prin comparație cu țările unde reglementările în domeniul prețurilor de transfer sunt mai 

stricte și printr-o comparație detaliată cu reglementările din Spania, s-a remarcat existența anumitor 

cerințe care nu au fost implementate la nivelul României, dar care ar putea fi implementate cu 

scopul creșterii nivelului de strictețe al reglementărilor în domeniul prețurilor de transfer din această 

țară. Astfel de cerințe ar putea viza următoarele aspecte: 

 modificări cu privire la documentarea preţurilor de transfer: introducerea de reguli conform 

cărora dosarul preţurilor de transfer ar trebui pregătit de către toţi contribuabilii, indiferent de 

valoarea tranzacțiilor intra-grup derulate. Ca și alternativă s-ar putea realiza introducerea de 

cerințe privind obligația întocmirii unei documentații anuale a prețurilor de transfer de către 

toți contribuabilii și stabilirea unui termen fix în acest sens. În plus, reglementări mai stricte 

ar putea implica stabilirea unui termen mai mic de 30 de zile pentru pregătirea dosarului de 

preţuri de transfer la cererea autorităţilor fiscale; 

 alte modificări: introducerea unor cerinţe cu privire la prezentarea tranzacţiilor cu părţile 

afiliate în cadrul declaraţiei anuale de impozit pe profit; creşterea perioadei de prescripţie; 

modificarea definiției persoanelor afiliate în sensul surpinderii mai multor situații  în care 

poate exista o relație de afiliere; perceperea unor penalități în cazul în care autoritățile fiscale 

constată că valorile tranzacțiilor derulate cu entități afiliate și prezentate în cadrul 

documentației de prețuri de transfer sunt diferite de valorile prezentate în cadrul declarației 

de impozit pe profit sau în cadrul situațiilor financiare. 

Pe de altă parte, pornind de la modelul implementat de Spania, pentru a sprijini crearea unui 

mediu corect cu privire la prețurile de transfer, pe lângă reglementări stricte entitățile sunt stimulate 

să contribuie la crearea acestui mediu prin diferite măsuri cum ar fi: 

 încurajarea contribuabilor de a solicita acorduri de preț în avans prin faptul că nu se percepe 

nicio taxă de emitere în acest sens, așa cum se percepe la nivelul României; 

 reducerea penalităților aplicate de autortitățile fiscale ca urmare a ajustării prețurilor de 

transfer dacă contribuabilul recunoaște și este de acord că acele ajustări sunt întemeiate. 

Nu în ultimul rând la nivelul României s-a remarcat nevoia de îmbunătăţire/ revizuire a definiţiei 

persoanelor afiliate pentru a nu mai lăsă loc de interpretări care pot determina diverse dispute în 
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practică între entităţi şi autorităţile fiscale (mai exact definirea concrectă a exercitării controlului 

efectiv). 

În urma revizuirii literaturii de specialitate a fost constatat faptul că prețurile de transfer, și 

implicit tranzacțiile cu părțile afiliate, sunt percepute de unii cercetători drept un instrument utilizat 

de companii pentru realizarea unor fraude financiare sau pentru mutarea de profituri în juridicții mai 

relaxate din punct de vedere fiscal. Astfel, pentru a reduce impactul negativ pe care derularea unor 

tranzacții cu părți afiliate fără respectarea principiului valorii de piață l-ar putea avea asupra 

mediului economic, soluția propusă de cercetători este aceea că statele ar trebui să adopte în cadrul 

legislației interne cerințe privind o prezentare detaliată a tranzacțiilor cu părțile afiliate. 

Astfel, obiectivul celui de al cincilea capitol a fost acela de a analiza modul în care companiile 

din România prezintă în cadrul rapoartelor financiare informații cu privire la tranzacțiile derulate cu 

părțile afiliate. În acest sens a fost realizat un studiu empiric la nivelul companiilor listate la Bursa 

de Valori București.   

În prima parte a studiului, pentru fiecare societate din eșantion a fost calculat un indice de 

prezentare a acelor informații comune, solicitate atât de Ordinul 442/2016, cât și de legislața 

contabilă pentru prezentarea tranzacțiilor cu părțile afiliate. Indicele a fost calculat pentru fiecare an 

din perioada analizată (2012-2014). Rezultatele cercetării au arătat că în perioada 2012-2014, 

companiile listate la Bursa de Valori București au prezentat în rapoartele financiare informații cu 

privire la tranzacțiile cu părțile afiliate într-o măsura medie. Majoritatea companiilor au prezentat 

informații generale despre părțile afiliate, tipul tranzacțiilor realizate cu părțile afiliate și valoarea 

acestor tranzacții, în timp ce doar o mică parte dintre acestea au prezentat natura tranzacțiilor 

realizate, termenii și condițiile în care se derulează tranzacțiile și aspectele privind subiectul 

prețurilor de transfer. 

În cea de a doua parte a studiului a fost aplicat un model de regresie pentru a determina impactul 

pe care anumiți factori îl au asupra prezentării de informații cu privire la tranzacțiile derulate cu părți 

afiliate. Astfel, s-a observat faptul că prezentările realizate de companii în legătură cu tranzacțiile cu 

părțile afiliate sunt influențate de tipul auditorului și de mărimea companiei. În acest sens, s-a 

concluzionat că acele companii audiate de o societate Big Four, precum și companiile mari, prezintă 

mai multe informații cu privire la tranzacțiile cu părțile afiliate, comparativ cu acele companii 

audiate de societăți non-Big Four sau companiile mici sau mijlocii. În plus, studiul arată că 

prezentările realizate de companii în legătură cu tranzacțiile cu părțile afiliate sunt influențate de 
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tipul părților afiliate implicate în tranzacții, companiile ce au realizat tranzacții cu părți afiliate 

nerezindente în România prezentând mai multe informații comparativ cu acele companii ce au 

realizat tranzacții cu părți afiliate rezidente pe teritoriul României. Mai departe s-a concluzionat că 

factori precum sectorul de activitate și natura capitalului (local sau străin) nu influențează 

semnificativ prezentarea tranzacțiilor cu părțile afiliate. 

Pe baza celor de mai sus se poate concluziona că la nivelul României societățile nu prezintă 

informații detaliate cu privire la tranzacțiile cu părțile afiliate, informații cum ar fi natura tranzacției, 

termenii și condițiile în care tranzacția se derulează sau aspectele privind prețurile de transfer 

aplicate, ci mai degrabă informații cu caracter general. Astfel, se poate considera că la nivelul 

României a fost identificată o nevoie de reformă în sensul stimulării societăților de a prezenta 

informații mai detaliate cu privire la tranzacțiile cu părțile afiliate sau în sensul adoptării unor 

cerințe legislative mai stricte din acest punct de vedere. Conform cercetătorilor, astfel de cerințe sunt 

utile întrucât pot avea ca efect reducerea impactului negativ pe care derularea unor tranzacții cu părți 

afiliate fără respectarea principiului valorii de piață l-ar putea avea asupra mediului economic. 
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