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Prețurile de transfer în 2016
Ordinul ANAF privind condițiile de solicitare și prezentare a dosarului prețurilor de transfer, precum și
procedura de ajustare / estimare a prețurilor de transfer

Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 74 din
2 februarie 2016 Ordinul nr. 442 al ANAF privind cuantumul
tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile
de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de
ajustare / estimare a prețurilor de transfer.
Începând cu 1 ianuarie 2016 (tranzacțiile derulate în 2016),
contribuabilii din categoria marilor contribuabili (stabiliți prin Ordin
al președintelului ANAF), care desfășoară tranzacții peste
pragul de semnificație au obligația întocmirii anuale a dosarului
prețurilor de transfer până la 25 martie (termenul legal de depunere
a declarațiilor de impozit pe profit).
Ordinul nu prevede obligativitatea depunerii dosarului la ANAF,
ci doar prezentarea în termen de maxim 10 zile la solicitarea
scrisă a organului de inspecție fiscală (atât în cadrul cât și în
afara unei acțiuni de inspecție fiscală).
Pragul de semnificație (exclusiv TVA) peste care este obligatorie
pregătirea anuală a dosarului de prețuri de transfer pentru marii
contribuabili este de :
•
•
•

200.000 EURO în cazul dobânzilor înregistrate cu serviciile
financiare
250.000 EURO, în cazul prestărilor de servicii
350.000 EURO, în cazul tranzacțiilor privind achiziții/vânzări
de bunuri corporale sau necorporale

* Cursul de schimb este cel comunicat de Banca Națională
a României în ultima zi a anului.
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Pentru contribuabilii mari, mijlocii și mici care au tranzacții intra-grup inferioare pragurilor de semnificație
menționate mai sus (dar nu mai mici de 50.000 EURO în cazul dobânzilor înregistrare cu serviciile financiare,
50.000 EURO în cazul prestărilor de serviciilor și respectiv 100.000 EURO în cazul tranzacțiilor cu bunuri), dosarul
prețurilor de transfer poate fi solicitat în cadrul unei inspecții fiscale, termenul pentru punerea la dispoziție fiind între
30 și 60 de zile cu posiblitatea prelungirii cu o perioadă de cel mult 30 de zile.
Pentru contribuabilii care au tranzacții intra-grup sub oricare din pragurile de semnificație menționate la
paragraful anterior, documentarea principiului valorii de piață se va realiza în cadrul inspecțiilor fiscale,
conform regulilor în vigoare.
Din practica noastră, intensificarea controalelor în care se solicită dosarul prețurilor de transfer va continua și în
anul 2016, vizate fiind societățile care desfășoară tranzacții intra-grup și care înregistrează pierdere fiscală sau
cele care au TVA de recuperat de la bugetul de stat.

Biriș Goran în colaborare cu Cabot vă rămân la dispoziție cu asistența continuă în ceea ce privește prețurile de
transfer – de la întocmirea documentației de prețuri de transfer până la asistența la control, redactarea contestației
și susținerea clientului în instanță.

Realizari fiscale:
•

Pregătirea a mai mult de 50 de dosare de prețuri de transfer pentru filiale românești ale grupurilor multinaționale
de societăți (oil&gas, pharma, FMCG, auto, transport & logistică).

•

Asistența la control (prețuri de transfer) pentru mai mult de 15 societăți verificate.

•

Economii mai mari de 25 mln EURO (contestații și rambursări).
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Dacă doriți să vă abonați gratuit la Tax Alert-urile noastre, vă rugăm sa va inscrieți
pe siteul nostru www.birisgoran.ro, sau printr-un email la office@birisgoran.ro.
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