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Ordinul ANAF nr. 442/22.01.2016 privind cuantumul tranzactiilor, termenele

pentru intocmire, continutul si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de 

transfer si procedura de ajustare/estimare a preturilor de transfer.

M.O. nr. 74 /02.02.2016
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CRITERII
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Mari contribuabili

• Mari contribuabili care nu indeplinesc 

pragul de semnificatie 1

• Contribuabilii mici si mijlocii

Toti contribuabilii care

nu indeplinesc oricare 

din pragurile 1 sau 2

Prag de semnificatie 1* 

(oricare din praguri)

Intocmirea si prezentarea

dosarului preturilor de 

transfer

Prag de semnificatie 2* 

(oricare din praguri)

Intocmirea si prezentarea

dosarului preturilor de 

transfer

Se afla sub oricare dintre

pragurile de semnificatie 1 

sau 2

Dobanzi (incasate/platite)          

200.000 EUR**;

Anual, pana la termenul de 

depunere al D101; 

Dosarul se prezinta la

solicitarea ANAF (atat pe 

perioada inspectiei cat si in 

afara ei);

10 zile de la data solicitarii

dar nu mai devreme de 10 

zile de la expirarea

termenului stabilit pentru

intocmirea D101. 

Dobanzi (incasate/platite) 

50.000 EUR**;

La solicitarea organului 

fiscal, in cadrul unei actiuni 

de inspectie fiscala; 

Intre 30 si 60 de zile cu 

posibilitatea prelungirii cu 

cel mult 30 de zile. 

Documenteaza respectarea 

principului valorii de piata in 

cadrul unei inspectii fiscale, 

conform regulilor generale 

prevazute de reglementarile 

financiar-contabile si fiscale 

in vigoare.

Servicii (prestate/primite)          

250.000 EUR**; 

Servicii

(prestate/primite) 

50.000 EUR**; 

Bunuri (achizitii/vanzari 

de bunuri corporale sau 

necorporale)                   

350.000 EUR**.

Bunuri (achizitii/vanzari 

de bunuri corporale sau 

necorporale)              

100.000 EUR**.



CRITERII 

Legenda:

* Calculat prin insumarea valorii tranzactiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare 

sau egala cu oricare din pragurile de semnificatie mentionate;

** La cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal.
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Aplicarea ordinului !!!

Ordinul 442/2016 nu abroga prevederile vechiului act normativ (Ordinul 222/2008). Art 13 (2)

mentioneaza ca noul ordin se aplica “procedurilor de administrare iniţiate după data de 1

ianuarie 2016”

!!! Exista interpretarea, potrivit careia, in actiunile de inspectie fiscala derulate dupa data de 01

ianuarie 2016, ar putea fi solicitat dosarul preturilor de transfer in temeiul Ordinului 442/2016,

chiar daca se refera la perioadele anterioare datei de 01 ianuarie 2016. Consecinte:

- Ordinul 442/2016 penalizeaza contribuabilii care au inteles sa se conformexe voluntar. Aceşti

contribuabili se regăsesc acum în situatia de a avea dosarele incomplete ceea ce genereaza

costuri suplimentare cu ajustarea dosarelor pregatite anterior anului 2016.

- Daca se pune problema ajustarii dosarelor conform Ordinului 442/2016, atunci se poate

intelege ca si pentru tranzactiile din perioada anterioara 2016 se aplica pragurile (daca da, cei

sub pragurile de 50,000 EUR/100,000 EUR mai sunt inspectati din perspectiva preturilor de

transfer?)
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Aplicarea ordinului!!!

!! Interpretare posibila

• Ordinul 442/2016 a fost emis în baza prevederilor noului Cod Fiscal şi a noului Cod de

procedură fiscală, coduri care produc efecte începând cu 1 ianuarie 2016. Asadar, prevederile

sale trebuie să fie aplicabile pentru toţi contribuabilii doar pentru tranzacţiile derulate

începând cu anul 2016 şi nu anterior acestei date.

• Daca asta este interpretarea ANAF, toate tranzacţiile desfăşurate cu părţi affiliate până la 31

decembrie 2015 inclusiv, trebuie să fie documentate şi verificate în baza prevederilor Ordinului

222/ 2008 şi nu în baza prevederilor Ordinului 442/2016.

!!! In ipoteza in care pentru tranzactiile anterioare 2016 se aplica Ordinul 442/2016, care ar fi

termeneul de prezentare a dosarelor soliciate in cursul anului 2016 (in cazul contribuabililor mari

este de 10 zile ????).
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Neclaritati privind calcularea pragului

Exemple: 

1. Un contribuabil mare care primeste servicii de 50.000 EUR si presteaza servicii de 200.000 EUR atinge

plafonul de 250.000 EUR sau nu ?

2. Un contribuabil mare presteaza servicii de 250.000 EUR in timp ce serviciile primite raman la nivelul de

50.000 EUR ?

!!! Elemente cheie (art.2 (1)): „Oricare din pragurile de semnificatie”; „Nivelul valoric al pragului de

semnificatie” si slash “(/)”).
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Neclaritati privind calcularea pragului

• Interpretarea 1 (cea mai probabila): Oricare dintre praguri pot fi depasite (adica 250.000 EUR in

cazul serviciilor primite si 250.000 EUR in cazul serviciilor prestate) => Exemplul 1 (50.000/200.000 EUR) –

nu se atinge pragul; Exemplul 2 (50.000/250.000 EUR) – se atinge pragul. Sensul slashului (/) ar fi

respectat;

• Interpretarea 2: pragurile se pot atinge prin adunarea serviciilor prestate cu serviciile achizitionate:

Exemplul 1 – pragul este atins intrucit 50.000 EUR + 200.000 EUR = 250.000 EUR. In acest caz sensul

slashului nu ar fi respectat (/), mai corect ar fi fost “si/sau”;

• Interpretarea 3: ambele praguri trebuie depasite (adica 250.000 EUR in cazul serviciilor primite si

250.000 EUR in cazul serviciilor prestate). Cuvint cheie “Nivelul valoric al pragului de semnificatie” –

pragul poate fi privit in mod unitar si trebuie atinse ambele praguri (250.000 EUR servicii

prestate/primite), caz in care in ambele exemple 1 si 2 nu se ating plafoanele.
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Neclaritati privind calcularea pragului

• In care prag de semnificatie se incadreaza titlurile de participare (actiuni, parti sociale, etc). Acestea

sunt servicii, bunuri, sau sunt asimilate dobanzilor? (din punct de vedere al TVA, tranzactiile cu titluri de

participare sunt clasificate drept prestari de servicii; din perspectiva Codului civil, titlurile de participare

sunt bunuri);

• Cum se calculeaza pragul in cazul asocierilor in participatiune intre parti afiliate unde nu au loc

tranzactii, ci o impartire a profiturilor in functie de aportul fiecarui asociat? (la valoarea

costurilor/veniturilor transmise catre cealalta parte ori la valoarea profiturilor/pierderilor rezultate in

urma impartirii?);

• Cum se calculeaza pragul in cazul sucursalelor din Romania ale companiilor straine? (plafonul se

calculeaza in functie de toate costurile/veniturile alocabile sucursalei sau la nivelul

profiturilor/pierderilor? Exista unele conventii pentru evitarea dublei impuneri in care profitul alocabil

sucursalei se poate determina prin metoda alternative, in speta impartirea profiturilor globale fara

alocare de venituri si cheltuieli;
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Neclaritati privind calcularea pragului

• Care este sensul formularii „dobanzi incasate/platite” (articolul 2.1 si art.4)? Un contribuabil poate

inregistra venituri din dobanzi sau cheltuieli cu dobanzile intr-un exercitiu fiscal, dar sa le

incaseze/plateasca in alt exercitiu fiscal.

!!!! Considereram ca formularea trebuie modificata cu “ venituri din dobanzi sau cheltuieli cu dobanzile

inregistrate”.

Page 10



Documentatia de preturi de transfer pentru contribuabilii care nu depasesc

pragurile de 50.000/100.000 EUR?

Art. 2(5) – acestia vor documenta respectarea principiului valorii de piata conform regulilor

generale prevazute de legislatia financiar-contabila si fiscala in vigoare.

Posibile interpretari:

• Circular reference - Reglementarile fiscale in vigoare => Codul fiscal => art. 11 reglementari

specifice privind preturile de transfer => art. 11 face referire la Ordinul ANAF. Evident, acestea fac

trimitere la ordinul ANAF 442/2016 =>art. 2(5) ne intoarce la art. 11 („Circular refference”) => dosarul

trebuie intocmit oricum;

• Politica de preturi de transfer - Documentarea se poate face cu un studiu simplu de benckmarking,

cu oferte etc, ori chiar cu o politica de preturi de transfer;

• Nu este nevoie de documentatie - Nu este necesara documentare TP, ci doar trebuie sa existe

documente justificative (contracte, facturi, timesheet, etc).
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Provocari de natura tehnica

Informatii suplimentare de mentionat in dosar, fata de cele din vechiul ordin:

• Politici de stabilire a preturilor la nivelul grupului (politica de preturi de transfer). La nivelul “master file” 

se mentioneaza”dupa caz” la nivelul local file nu se mentioneaza “dupa caz”. Intrebari pentru ANAF:

Este necesara politica? In situatia in care compania locala nu are o politica, trebuie creata? In loc de politica

este suficienta o decizie a managementului (Hotarire AGA etc.) cu privire la modul de stabilire a preturilor?

• Analiza functionala a fiecarei societati din grup (Master) si la nivelul fiecarei societati cu care compania

desfasoara tranzactii (Local);

Exista situatii in care analiza functionala este inutila, de exemplu: imprumuturi, tranzactii documentate

cu metoda compararii preturior (CUP).
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Provocari de natura tehnica

Modalitatea de ajustare?

Art. 7 din Ordin mentioneaza ca ajustarea facuta de catre organele fiscale se realizeaza pentru acele

tranzactii pentru care contribuabilul nu a „documentat” faptul ca preturile de transfer stabilite au respectat

principiul valorii de piata. Art. 1 din acelasi ordin prevede ca pentru „documentare” se intocmeste dosarul

preturilor de transfer;

Se poate intelege ca transmiterea dosarului catre autoritatile fiscale complet si la termen este suficienta,

intrucat acesta a „documentat” in contextul in care art. 1 din acelasi ordin prevede ca pentru „documentare”

se intocmeste dosarul preturilor de transfer;

Prin urmare, daca dosarul este complet nu mai conteaza analiza economica de comparabilitate  (marjele pot

fi in afara medianelor).

!!! Atunci cind vorbim de dosar incomplete se aplica mecanismul de estimare si nu cel de ajustare (aplicabil in

cazul in care principiul valorii de piata nu a fost respectat).
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Provocari de natura tehnica

Folosirea bazelor de date (Amadeus, Orbis, Reuters) - Art. 9 (3) prevede ca in cazul ajustarii/estimarii

preturilor de transfer, identificarea tranzactiilor sau societatilor comparabile se va face conform datelor

generale despre tranzactii similare sau a indicatorilor financiari aferenti activitatilor care urmeaza a face

obiectul ajustarii/estimarii si la care atat organul de inspectie fiscala, cat si contribuabilul/platitorul pot avea

acces.

Interpretari posibile:

• Daca fiscul detine Orbis iar compania detine o alta baza de date (Thomson Reuters – OneSource, Credit

info)? Compania trebuie sa dea acces fiscului sa studieze baza de date folosita? !!! Acest lucru poate sa

constituie o incalcare de catre contribuabil a contractului cu furnizorul bazei de date;

• Fiscul trebuie sa tina cont de companiile selectate/admise/respinse mentionate in baza de date a

companiei. De exemplu in AMADEUS sunt mai putine companii decat in ORBIS, fiscul nu poate introduce

companii noi care lipsesc din AMADEUS intrucat compania nu a avut accces la ORBIS;

• Fiscul trebuie sa verifice studiul pe baza de date a companiei si numai in cazul companiilor selectate.

Fiscul poate elimina sau reintroduce companiile selectate de companie insa nu poate face un studiu nou

daca nu sunt aceleasi baze de date.
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Provocari de natura tehnica

Metoda CUP (recomandare vs obligatie)

• Noul Ordin nu mai contine prevederea expresa cu privire la aplicarea cu prioritate a metodei

compararii preturilor CUP (metoda traditionala);

• Ghidul OECD contine aceasta recomandare;

• Documentarea folosind metode bazate pe profit (TNMM in general) poate fi folosita optional,

chiar daca se poate aplica CUP?
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Provocari de natura tehnica

Preturile de transfer vs valoarea in vama a marfurilor la import 

• Ordinul 442/2016 nu contine prevederi care sa reglementeze relatia dintre preturile de transfer 

si valoarea in vama a marfurilor la import;

• Organizatia Mondiala a Vamilor a emis recent un ghid pentru asigurarea unei concordante intre

preturile de transfer si reglementarile privind valoarea in vama
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