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Informare privind prețurile de transfer
(ajustări voluntare ale prețurilor de
transfer pe baza studiilor de
comparabilitate anuale)
Dragi Clienți și Prieteni,
Vă prezentăm răspunsul (click pe link pentru
a deschide documentul) domnului președinte
al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
(ANAF) la solicitarea / întrebarea grupului de
lucru pentru fiscalitate al Coaliției pentru
Dezvoltarea României referitoare la
posibilitatea extinderii termenului de
întocmire a dosarului prețurilor de transfer.
Pe scurt, răspunsul prezintă concluzia ANAF
de a nu modifica O.P.A.N.A.F nr. 442 / 2016
referitor la prețurile de transfer.
Suplimentar, răspunsul ANAF precizează
posibilitatea realizării de ajustări ale
prețurilor de transfer pe baza studiilor de
comparabilitate realizate în procesul de
documentare anuală a prețurilor de transfer
pentru corectarea „din timp” a „oricăror
deviații” constatate, cu implicații în
rectificarea declarațiilor fiscale pentru ani
fiscali precedenți.
Practic, răspunsul ANAF confirmă abordarea
conform căreia se pot realiza ajustări ale
prețurilor de transfer în mod voluntar (de
către contribuabil) evitând, astfel, penalități
și dobânzi de întârziere semnificative.
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Notice on transfer pricing (voluntary
adjustments of transfer prices based on
annual benchmark studies)
Dear Clients and Friends,
Please find attached
the response (please click on the link to open
the document) of the President of the
National Agency for Tax Administration
(ANAF) to the request / question of the tax
work group of the Coalition for Romania’s
Development regarding the possibility to
extend the deadline for preparing the
transfer pricing file.
Briefly, the response presents ANAF’s
conclusion not to amend O.P.A.N.A.F no. 442
/ 2016 regarding the transfer pricing file.
In addition, ANAF’s response indicates the
possibility to make adjustments regarding
transfer prices based on the benchmark
studies carried out in the process of annual
documentation of the transfer pricing file in
order to “timely” correct “any irregularities”
ascertained, with implications in the
rectification of the tax returns for the
previous fiscal years.
Practically, ANAF’s response confirms the
approach that it is possible to make
voluntarily adjustments regarding transfer
prices, thus avoiding considerable late
payment penalties and interest.
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