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Alocarea de costuri intra-grup (Cost sharing agreement)

Costuri asumate de firma mama si facturate membrilor grupului in functie de anumite chei de alocare (cu

sau fara marja) => management, marketing, IT, licente soft, R&D, contabilitate si raportare la nivel de

grup, administrare taxe, management flota, etc.

Particularitati:

• Sunt tratate distinct de legislatia din perspectiva preturilor de transfer;

• Deductibilitatea lor este foarte greu acceptata de autoritatile fiscale;

• Este necesara implementarea practicii internationale in domeniu (de exemplu UK, Germania, SUA*)

*reglementari CSA specifice pentru impartirea costurilor si riscurilor de dezvoltare a intangibilelor la nivel de grup in functie de RAB (reasonably anticipated 

benefits)
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Preturi de transfer Impozit pe profit

Sunt alocabile?

Nu se aloca costurile pe care membrii grupului nu le-

ar fi platit daca ar fi fost societati independente!!

Sunt necesare?

Are compania nevoie de serviciile alocate de grup? 

Teste specifice: 

•costurle alocate aduc beneficii pentru compania romaneasca ? Daca da, sunt aceste beneficii identificabile

si pot fi justificate fiscului? 

•acestea aduc beneficii numai pentru anumite companii din grup iar pentru altele nu? 

•transfer artificial de profituri? Este prestatorul capabil sa presteze astfel de servicii? (folosind terti sau

personal angajat)



Alocarea de costuri intra-grup (Cost sharing agreement)

Exemple de costuri nealocabile (care nu sunt necesare):

• costuri cu intalnirile asociatilor societatii mama; 

• costuri de listare la bursa a societatii mama; 

• costuri cu cerinte de raportare specifice al societatii mama (rapoarte financiare, audit, consultanta sau

administrare fiscala pentru compania mama, costul creditarii sau a stringerii de fonduri pentru cazul in care se

doreste achizitionarea de participatii de catre compania mama, etc).
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Alocarea de costuri intra-grup (Cost sharing agreement)
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Preturi de transfer Impozit pe profit

Chei de alocare - OECD (Consecventa in alegerea,

justificarea si utilizarea chelilor de alocare):

• Formula de alocare => alocarea rezonabila in raport

cu beneficiile estimate. Exemple: numarul

utilizatorilor (costuri IT, managementul aplicatilor);

cifra de afaceri (management, marketing, raportare

financiara); numarul autoturismelor (managementul

flotelor); numarul de angajati (costuri HR, business

development), etc.

•Se aplica marja? Pentru ce categorii de costuri?

Exista alocari de costuri cu/fara marja (specific

pentru IT licentele se factureaza la cost iar

interventia IT se calculeaza la cost plus marja?)

Existenta documentatiei de preturi de transfer

Daca sunt corecte cheile de aplicare din perspectiva

preturilor de transfer, deductibilitatea nu poate fi

pusa la indoiala.



Alocarea de costuri intra-grup (Cost sharing agreement)
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Preturi de transfer Impozit pe profit

Sunt sustinute de contracte? 

Contractul /comanda se analizeaza la pachet cu

elementele economice si functionale ale tranzactiei:

functii si riscuri asumate de parti; profilul functional

al participantilor; conditii economice (termen de

plata; conditiile acceptarii serviciilor; accesorii; etc).

Sunt sustinute de contracte? 

Serviciile alocate trebuie sustinute de contracte (se 

accepta orice forma contractuala acceptata de lege)

Realitatea prestarii este justificata?  

Documentatia de preturi de transfer este analizata

doar daca serviciile sunt reale. Daca nu, autoritatile

fiscale resping deductibilitatea indiferent daca

acestea sunt sustinute sau nu de documentatia de

preturi de transfer

Realitatea prestarii este justificata?  

Realitatea prestarii se justifica prin documente suport

(time sheet, situatii, rapoarte, etc). In cazul

alocarilor de costuri cum se intocmesc documentele

suport?



Alocarea de costuri intra-grup (Cost sharing agreement)

Concluzii:

-documentarea din perspectiva preturilor de transfer nu este suficienta;

-justificarea realitatii prestarii este esentiala. Daca justificarea realitatii prestarii nu se poate face,

documentatia de preturi de transfer este inutila

Provocari: Cheia de repartizare ingreuneaza semnificativ procesul de justificare a realitatii prestarii

De exemplu, daca sunt alocate costuri de management , in functie de cifra de afaceri si rezulta un procent de

20% din costul cu salariului managerului, alocabil Romaniei, justificarea este ingreunata

Cum va arata time-sheetul pus la dispozitia companiei romanesti de catre firma mama? In cazul in care

contine o lista cu activitatile prestate de manager, alocate fiecarei tari in functie de CA (20% pentru

Romania), inspectorii fiscali accepta sau nu deductibilitatea serviciului respectiv?
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Alocarea de costuri intra-grup (Cost sharing agreement)

Interpretarea cea mai probabila a fiscului? 

Fiscul poate sa nu accepte un time-sheet care contine si justificari pentru alte tari (minute ale discutiilor

trebuie sa vizeze numai Romania, convorbiri telefonice, rapoarte si intalniri pentru Romania, etc).

Inspectorii vor solicita justificarea prestarii serviciului de management in relatie directa cu Romania, facind

abstractie de cheia de alocare de 20%, justificata sau nu de dosarul de preturi de transfer.

In conditiile unei estimari de 20%, care nu este echivalenta cu timpul petrecut efectiv de manager pentru

compania romaneasca, justificarea este aproape imposibil de realizat.
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Alocarea de costuri intra-grup (Cost sharing agreement)

Cum crestem sansele de acceptare serviciului alocat?

• decizia de alocare a serviciilor de management in functie de o cheie de repartizare trebuie foarte bine

documentata (de preferat prin dosarul preturi de transfer). Argumente: managerul presteaza activitati zilnice

pentru un grup de companii, deciziile sale vizeaza acest grup de companii in mod unitar; imposibilitatea

impartirii timpului managerului pe fiecare companie din grup;

• intocmirea unui contract de (cost allocation agreement) cu toate filialele grupului in care sa se explice

circumstantele, motivele si necesitatea impartirii acestor costuri. Acceptarea contractului de cit mai multe

tari creste sansele de succes in fata fiscului ;

•prezentarea rezultatului verificarilor fiscale din alte tari, printuri siteuri fisc in care sunt tratate alocarile de

costuri (UK, SUA).
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Imprumuturi primite de la companii afiliate

Capitalizarea ori convertirea imprumutului (principal + dobinda) este un factor de risc? 

Imprumuturi cu termen de rambursare mult depasit => exista cazuri in care dobinda este considerata

nedeductibila fiscal de catre autoritatile fiscale. Riscul creste atunci cind are loc capitalizarea dobinzii ori

convertirea imprumuturilor in subventii/capital social !! Argumente invocate de fisc:

-imprumutul ar fi trebuit tratat de la inceput ca un aport la capital/subventie avind in vedere depasirea cu

mult a termenului scadent. Mai, mult, daca imprumutul ar fi fost acordat persoanelor independente

imprumutatul ar fi fost executat silit (executarea garantiilor pentru recuperarea restantelor);

-din perspectiva preturilor de transfer, liniile directoare ale OECD mentioneaza ca in anumite circumstante

imprumuturile pot fi acordate fara dobinda (obtinerea de dividende pentru imprumutator, aport la capitalul

social, etc). Fiscul englez a reglementat chiar aceasta situatie in cazul industriei piscicole.

Atentie!!! In cazul imprumuturilor acordate partilor afiliate, neincasate de mult timp – schema de distribuire

a profiturilor
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Pierderi din creeante rezultate urma unui plan de reorganizare aprobat

Client strain, plan de reorganizare aprobat in alte jurisdictii

Incepind din 2014 sunt deductibile pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creeantelor asupra

clientilor, determinate de punerea in aplicare a unui plan de reorganizare confirmat prin hotarire

judecatoreasca in conformitate cu legislatia romaneasca (Legea nr. 85/2006). Prevederea este mentinuta si in

proiectul noului Cod fiscal (se propunerea extinderea si la TVA- ajustarea bazei de impozitare).

Este valabila prevederea si pentru clientii straini aflati in insolventa si pentru care planul de reorganizare a

fost aprobat in alte jurisdictii? Se incalca principiul neutralitatii fiscale (companiile romanesti care au clienti

straini sunt dezavantajate).

Din perspectiva insolventului venitul este impozabil. Daca sumele sunt semnificative insolventul inregistreaza

un venit curent care genereaza un impozit pe profit si devine datorie fiscala de dupa declansarea procedurii

de insolventa.
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Provizioane pentru garantii de buna executie (inadvertente istorice)

Provizioanele pentru garantii deductibile fiscal - la nivelul cotelor de garantare din contracte ori procentelor

de garantare prevazute in tariful lucrarilor executate (specific lucrarilor de constructii montaj/instalatii).

Provizioanele constituite de comercianti/importatori care ofera produse cu garantie intra in categoria

„Provizioanelor pentru garantii de buna executie acordate clientilor”?:

•comerciantii care vind produse cu garantie (electrocasnice, imbracaminte, incaltaminte, etc) constituie

provizioane la nivelul costurilor cu reparatiile inregistrate in anii precedenti (costul reparatiilor este in general

refacturat producatorilor ca serviciu in sine prestat de comercianti iar daca bunul nu poate fi reparat el este

inlocuit gratuit de producator )

•nu exista cote sau procente de garantare „prevazute in contracte”. Cu toate acestea, scopul economic este

acelasi, atit comerciantul care vinde bunuri cu garantie cit si constructorul ofera clientului garantia ca

bunurile vindute sunt conforme cu specificatiile
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Provizioane pentru clienti incerti (reminiscente periculoase)

Eliminarea conditiei de includere a creeantei in veniturile impozabile

In proiectul noului Cod fiscal:

• se propun provizioane deductibile 30% pentru toate creeantele inregistrate potrivit reglementarilor contabile

(fata de vechile prevederi care vizau numai creantele catre clienti);

•se elimina conditia expresa ca anterior creanta respectiva sa fi fost inclusa in veniturile impozabile, conditie

care genera interpretarea fiscului (absurda) ca provizionul de 30% se aplica la valoarea fara TVA.
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Provizioane pentru clienti incerti (reminiscente periculoase)

Se impune modificarea semnificativa a normelor ori introducerea unor lamuriri in noul Cod fiscal:

Normele prevad ca anularea (diminuarea) provizioanelor se face pe masura incasarii creantei, proporţional cu 

valoarea încasată (sau cu înregistrarea acesteia pe cheltuieli). Tot normele prevad ca provizioanele fiscale se 

constituie in trimestrul in care sunt indeplinite conditiile (e.g. implinirea celor 270 de zile)

Sunt companii care constituie provizioane cumulat. Astfel unele companii reverseaza costul total cu

provizioanele (deductibile/nedeductibile), constituit anterior pe seama veniturilor (neimpozabile/impozabile

dupa caz) si constituie provizioane noi pentru toate creeantele.

Exista riscul ca inspectorii sa retrateze fiscal costul cu provizionul constituit in anul curent (si care face

obiectul echilibrarii cu un venit impozabil rezultat din reversare) pe motiv ca nu se respecta intocmai

dispozitiile din norme.
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Clauza de “net income” din contractele cu nerezidentii

Necesitatea eliminarii (nuantarii) prevederii “net of tax”

In normele Codului fiscal se mentioneaza ca atunci cind impozitul datorat de nerezident este suportat de

platitorul de venit, nu se pot aplica prevederile conventiilor pentru evitarea dublei impuneri

Prevederea este abuziva si trebuie eliminata!

Atita timp cit ambele parti au agreeat plata sumelor nete de impozit este evident ca exista o intelegere

comuna si asupra unei sume brute. Prin urmare, costul pe care il suporta platitorul de venit este unul

“brut” atita timp cit se prevede in mod expres plata unui “net”. Asadar, paltitorul de venituri poate

constitui costul cu serviciul respectiv pe suma bruta (prin suta majorata) si retine apoi cota prevazuta din

conventia pentru evitarea dublei impuneri.

Daca insa contractul nu precizeaza expres faptul ca sumele de plata catre nerezident sunt nete/brute,

prevederea este corecta.

Romania durabila 2015

Page 15



Reduceri de pret in avans (lipsa reglementarilor specifice)

Unele state UE au reglementat in mod expres facturarea de discounturi in avans (UK de exemplu) ori

acordarea unei subventii clientului (reverse premium). Cazuri specifice se regasesc in real estate sau

industria farmaceutica:

-proprietarul unei cladiri incheie un contract pe o perioada mare cu un chirias (10-15 ani). Proprietarul acorda

un discount comercial pentru chirie in avans, emite o factura cu semnul –, si vireaza sumele de bani

identificate in factura de discount emisa catre chirias (chiriasul poate folosi sumele de bani numai pentru

amenajarea spatiului).

-in cazul “reverse premium” proprietarul acorda o subventie (in afara sferei de aplicare a TVA) pentru a

asigura chiriasului resursele financiare pentru amenajarea spatiului inchiriat. Chiriasul inregistreaza un venit

din subventie echivalent cu amortizarea amenajarii in afara sferei de TVA (Mirror Group plc C-409/98).

IEste permis discountul in avans? In Romania, reducerea bazei de impozitare a TVA cu valoarea discountului se 

poate face numai la data data exigibilitatii TVA (data livrarii/prestarii) ori ulterior. 
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Reduceri de pret - discounturi financiare (in afara sferei de aplicare a TVA??)

Tratament de TVA neclar

Sconturile sunt prevazute in mod expres ca elemente ce nu se includ in baza de impozitare a TVA (ori pentru

care baza de impozitare a TVA se ajusteaza). Ele sunt insa in fapt o scutire de datorie pentru plata inainte de

termen, element ce nu ar trebui sa fie inclus in sfera de aplicare a TVA.

Prin urmare, compania care acorda un scont (discount financiar) trebuie sa emita o factura cu – reducind baza

de impozitare a TVA ori o factura cu – ce reduce creeanta asupra clientului respectiv, in afara sferei de

aplicare a TVA?

Consecinte atit pentru furnizor cit si pentru client. Daca intra in sfera de aplicare a TVA, atunci furnizorul este

expus riscului ca inspectorii sa nu accepte diminuarea TVA colectata initial. Daca nu intra in sfera TVA atunci

clientul care clientul care a primit factura initiala isi deduce un TVA mai mare.
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Cazul BGZ Leasing (confuzie generala)

Asigurarea – accesorie si nu prea - C-224/11 BGZ leasing 

In cazul contractelor de leasing, daca locatorul asigura bunul care face obiectul leasingului si factureaza

locatarului costul exact al asigurarii, costul asigurarii nu reprezinta o cheltuiala accesorie serviciului de leasing

(care ar fi inclusa in baza de impozitare a serviciului de leasing) ci o operatiune de asigurare, scutita de TVA,

distincta si independenta de operatiunea de leasing.

Cazul a creeat si va creea in continuare confuzie. Ce se intampla in situatia in care exista si alte companii

care factureaza ca atare serviciul de asigurare, nelegat de o operatiune de leasing?:

-inchirieri pe termen scurt de autoturisme (sub 1 an);

-servicii de transport complexe in cazul in care clientul opteaza pentru asigurarea suplimentara a bunului

transportat (asigurare suplimentare fata de cea generala de transport);

-facturarea de catre comercianti a costului asigurarii in cazul acordarii unei garantii extinse pentru un produs,

la solicitarea clientului
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Alte aspecte de clarificat
Protocol - necesitatea definirii cheltuielilor de protocol in mod unitar (impozit pe profit, venit si TVA).  Sunt

definite doar de legislatia de impozit pe venit “cadouri, trataţii şi mese partenerilor de afaceri, efectuate în 

scopul afaceri”

Tratamentul bunurilor/serviciilor acordate gratuit in scopul stimularii vinzarilor – necesitatea unei abordari

unitare impozit pe profit /TVA. 

Introducerea posibilitatii de ajustare a bazei de impozitare a TVA in cazul in care factura nu este incasata

intr-un termen rezonabil – masura adoptata de unele state EU (proiectul Codului fiscal prevede posibilitatea

ajustarii numai in cazul insolventei cu plan de reorganizare aprobat sau a falimentului);

Preturi de transfer – justificarea folosirii metodei CUP (exista multe contestatii la nivel EU in analiza de

preturi de trasfer atunci cind aceasta metoda este folosita). Problemele sunt generate de ajustarea

trazactiilor pentru reflectarea comparabilitatii;

Scutire de impozit pe venit programatori – ce inseamna activitatea de “creeare de software”. Se aplica

scutirea si pentru aplicatiile rezultate prin folosirea unui soft chiar daca acestea nu sunt un software in sine?
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Alte aspecte de clarificat

Sponsorizari – Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea trebuie modificata semnificativ. De clarificat daca

sponsorul poate sponsoriza entitati non-profit conduse sau controlate. Prevederea este valabila din anul 1994,

Codul fiscal nu prevede astfel de interdictii.

Cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat – necesitatea modificarii

OG. nr. 129/2000 privind formarea profesionala adultilor – clarificari in privinta cursurilor adiacente

specializarii persoanei respective (de exemplu cursurile de limbi straine);

Casarea imobilizarilor – tratament impozit pe profit neclar – valoarea ramasa neamortizata la casarea

mijloacelor fixe este deductibila fiscal daca mijlocul fix este valorificat prin vinzare sau folosirea in

activitatea curenta. Lamuriri active nevandabile (computere, imprimante folosite intensiv, etc)

Inlocuirea partilor componente ale mijloacelor fixe – necesitatea unor clarificari pentru situatia in care nu

se cunoaste valoarea fiscala a partilor componente inlocuite. Costul cu valoarea ramasa a componentei

inlocuite este deductibil iar componenta noua majoreaza valoarea mijlocului fix si se amortizeaza pe durata

ramasa.
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