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Quais os principais desenvolvimentos nas orientações de preços de transferência? 

A nível dos preços de transferência, as orientações relativas à aplicação do princípio de plena concorrência foram atualizadas para garantir que as 

conclusões obtidas têm uma maior aderência à realidade económica das situações em detrimento da sua aderência aos elementos formais de suporte 

existentes (ações 8 a 10). 

As orientações da OCDE sobre Preços de Transferência agora revistas, passaram a conter um enquadramento claro que indica que, enquanto as disposições 

contratuais são importantes e servem como ponto de partida para qualquer análise económica de preços de transferência, o princípio de plena 

concorrência não pode ser verificado tendo apenas por base as disposições contratuais que servem os interesses específicos das partes e que não refletem o 

seu comportamento na realidade. 

As orientações revistas passaram a esclarecer como é que os riscos e os respetivos retornos devem ser alocados dentro de um grupo de empresas, como 

devem ser atribuídos rendimentos sobre propriedade intelectual, com orientações detalhadas sobre o tratamento das sinergias em sede de preços de 

transferência, dos ganhos obtidos com a presença em determinadas localizações (ainda que advenham de especificidades e características dos mercados 

locais), bem como a alocação da força de trabalho utilizada.  

Reconhecendo a dificuldade em valorizar a propriedade intelectual, foi concebido uma abordagem especial para bens intangíveis difíceis de valorizar. 

Igualmente, mecanismos de simplificação foram desenvolvidos ao nível das operações de transferência de commodities e da prestação de serviços de baixo 

valor acrescentado, duas áreas de particular relevância para os países em desenvolvimento e em que a sua contribuição foi fundamental para compreender 

as preocupações e identificar a melhor maneira de abordar estes temas. 

No âmbito da aplicação de métodos que têm por base a partilha de resultados ainda se encontram a ser desenvolvidas novas e mais aprofundadas 

orientações.  
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Quais são os novos requisitos de documentação aplicáveis às empresas multinacionais (EMs)? 

Visando uma maior transparência nas operações vinculadas entre EMs, os requisitos para a documentação dos preços de transferência foram 

substancialmente revistos (Ação 13).  

As EMs serão obrigadas a apresentar informações sobre as operações que realizam no âmbito de negócios internacionais bem como as políticas de preços 

de transferência adotadas num documento denominado por "Masterfile". A nível local terá de ser preparado um processo de documentação que 

complemente o “Masterfile”, o qual deverá conter informações mais detalhadas sobre as operações relevantes realizadas com partes relacionadas e os 

valores envolvidos em tais operações. Este processo será designado por "Local File". 

É introduzido no processo de documentação de preços de transferência a ser preparado pelas EMs um novo mapa de preenchimento obrigatório, 

denominado por “Country-by-Country reporting”. Este é visto como sendo uma ferramenta que se destina a dotar as administrações fiscais de uma 

perspetiva global e abrangente sobre as organizações e que lhes permita fazer avaliações de risco mais precisas dos riscos inerentes aos preços de 

transferência ou avaliar outros riscos relacionados com os BEPS.  

Este mapa exigirá que as EMs forneçam anualmente e para cada jurisdição na qual estejam a operar, informações agregadas relativas à alocação de 

rendimentos obtidos e impostos pagos, conjuntamente com a indicação de alguns indicadores da respetiva atividade económica por jurisdição (resultados, 

volume de negócios, empregados, ativos detidos, encargo com impostos, entre outros) bem como informações sobre quais as entidades que fazem 

negócios em determinada jurisdição e a natureza da atividade que desenvolvem. 

Como é que a informação fornecida será usada? 

Tomando em conjunto toda a documentação a preparar (“Masterfile”, “Local File” e “Country-by-Country reporting”) será exigido aos contribuintes um 

maior esforço de coordenação ao nível da definição e implementação das políticas de preços de transferência visando obter uma posição mais robusta, 

consistente e coerente para todas as entidades de um mesmo grupo económico. 



 
 

BEPS project final package  3 

Através da preparação e submissão destes elementos, os contribuintes irão fornecer às respetivas administrações fiscais informações úteis que lhes 

permitem avaliar os riscos inerentes às políticas de preços de transferência adotadas, permitindo uma mais eficiente alocação de recursos para a realização 

de auditorias. 

  

Quando é que as novas exigências de documentação entrarão em vigor? 

Para a efetiva implementação dos novos requisitos ao nível da documentação a preparar será necessário ocorrer mudanças ao nível da legislação local no 

sentido de se alinhar as exigências de documentação preços de transferência existente com os mecanismos e conteúdos introduzidos no âmbito da 

finalização dos BEPS. Esta é uma situação transversal a muitos países, incluindo Portugal, e para a qual ainda aguardamos desenvolvimentos em breve. 

Em termos gerais, as medidas apresentadas no âmbito dos BEPS recomendam que os primeiros Country-by-Country reports sejam preparados pelas EMs 

com referência aos exercícios fiscais iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2016. Esta recomendação faz com que os primeiros processos de documentação 

organizados de acordo com os novos requisitos surjam em 2017. 

 

Para mais informações sobre estas questões, não hesitem em nos contactar através do telefone (+351 913 087 502) ou através de e-mail 

(andre.lonco@tpadvisors.pt). 

 

___________________________ 

This communication is of an informative nature and intended for general purposes only. It does not address any particular person or entity nor does it relate to any specific situation or circumstance. The information 

presented by us is based on material that we believe to be reliable. Although every effort has been made to ensure its accuracy, we cannot offer any warranty that it contains no factual errors. We would like to be 

told the presence of any errors in order to correct them. 

TransPricing Advisors – Serviços de Consultoria, Lda., it is a consultancy firm established in Lisbon that provides, among other services, transfer pricing services to both local and international entities. 


