
 

 

 
 

  
 
Operacions vinculades. 
 
Les operacions vinculades són aquelles que es realitzen entre persones físiques o jurídiques entre les 
quals hi ha un determinat grau de vinculació entre elles, ja sigui perquè pertanyen a un mateix grup 
empresarial, comparteixen administradors, tenen accionistes comuns, o perquè hi ha una relació 
familiar de primer o segon grau entre les persones que realitzen l´operació. 
 
La normativa estableix que les operacions efectuades entre persones o entitats vinculades es 
valoraran pel seu valor de mercat. S´entén per valor de mercat aquell que s´hauria acordat per 
persones o entitats independents en condicions que respectin el principi de lliure competència. 
 
Les operacions vinculades afecten les empreses en diversos aspectes: 

 
1. Comptables, per aplicació de la normativa comptable i de les normes internacionals sobre 
preus de transferència. A més hi ha obligacions d´informació i documentació comptable en 
l´àmbit dels comptes anuals, concretament a la memòria del PGC i del PGC-PIME. 
 
2. Fiscals, per complir amb els requeriments de l´Agència Tributària. 
 
3. Econòmic-financers. 

 
Com es valoraran les operacions efectuades entre persones o entitats vinculades? 
 
Les operacions efectuades entre persones o entitats vinculades es valoraran pel seu valor normal de 
mercat, d´aquesta manera aquell que s´hauria acordat per persones o entitats independents en 
condicions de lliure competència. 
 
Per a la determinació d´un preu de transferència de mercat entre parts vinculades, es poden utilitzar 
diversos mètodes. Ens centrarem en els directes que són: 

 
1. Mètode del Preu Comparable no controlat (CUP). Compara el preu de la transacció 
qualificada com a operació vinculada amb altres transaccions similars comparables, no 
controlades o externes, realitzades entre les parts. Aquest mètode compara preus, no marges i 
per a això es poden utilitzar els preus de clients o proveïdors, comparant les característiques 
físiques del producte, la seva qualitat, mercat geogràfic de la venda, etc. 
 
2. Mètode del Preu de Revenda. Utilitza el marge que un venedor independent obtindria en la 
revenda d´un producte similar al que ha estat objecte de transacció en l´operació vinculada. 
S´aplica habitualment en activitats de distribució. Per al seu càlcul s´utilitzen: compres de 
productes similars a persones no vinculades, vendes de productes similars per part del 
proveïdor a parts no vinculades a mercats similars i operacions similars realitzades entre parts 
independents. 
 
3. Mètode del Cost Incrementat (C +). Compara les operacions vinculades d´acord amb els 
marges bruts obtinguts, afegint un marge adequat que s´utilitzaria en una transacció 
independent. 
 
També hi ha mètodes indirectes de valoració com el Mètode de la Distribució del Resultat o 
Benefici (profit split) i el Mètode del marge net Transaccional o TNMM (Transactional Net 
Margin Metho) 

 
 



 

 

 
Quines empreses estan eximides del compliment de les obligacions de documentació de les 
operacions vinculades? 
 
L´Administració tributària pot comprovar que les operacions realitzades entre persones o entitats 
vinculades s´han valorat pel seu valor normal de mercat i efectuarà, si escau, les correccions 
valoratives que siguin procedents. 
 
Les persones o entitats vinculades han de mantenir a disposició de l´Administració tributària la 
documentació que s´estableixi per reglament, llevat de les empreses en què es compleixi que: 

 
- L´import net de la xifra de negocis en el període impositiu sigui inferior a 10 milions d´euros. 
 
- L´import total de les operacions vinculades realitzades per elles en l´exercici (incloses les 
operacions específiques) no superi 100.000 euros de valor de mercat. 

 
No obstant això, l´exoneració de l´obligació de documentació no s´aplica, en cap cas, a les operacions 
realitzades amb persones o entitats vinculades que resideixin en un paradís fiscal, excepte que 
resideixin en un Estat membre de la Unió Europea i el subjecte passiu acrediti que les operacions 
responen a motius econòmics vàlids i que aquestes persones o entitats realitzen activitats 
econòmiques. 
 
 


