
 
 

CbC XML Schema 

Os BEPS estabelecem 15 acções-chave para a reforma do enquadramento fiscal internacional e garantir que os lucros são reportados onde as actividades 

económicas são realizadas e o valor criado. Os BEPS apontam para soluções que os governos podem adoptar para colmatar as lacunas em regras 

internacionais que permitem que os lucros das empresas sejam artificialmente deslocados para jurisdições fiscais de tributação baixa ou inexistente, onde 

as empresas têm apenas presenças com actividades económica residuais ou nulas. 

O CBC Report, a ser transmitido electronicamente entre as autoridades fiscais competentes através do esquema (CbC XML Schema), ajudará as 

administrações fiscais a obter uma visão completa do modo em que as empresas multinacionais (EMN) estruturam as suas operações, proporcionando-lhes 

anualmente informação importante sobre a dotação global de rendimentos e impostos pagos, em conjunto com outros indicadores da localização da 

actividade económica dentro do grupo. Esta comunicação também facilitará a compreensão de quais as entidades que fazem negócios em uma determinada 

jurisdição e as actividades em que cada entidade é contratadas. 

As informações a serem incluídas no CBC Report serão recolhidas pelo país de residência da entidade que relata para o grupo, sendo posteriormente 

objecto de comunicação internacional ao abrigo do acordo de informação no formato do XML Schema CBC. As primeiras trocas de CBC Reports vão começar 

em 2018, com informações sobre o ano de 2016. O CbC Report não se aplica a grupos com receitas anuais consolidadas inferiores a 750 milhões de euros no 

ano fiscal imediatamente anterior. 

O Guia do Usuário CBC XML Schema explica ainda as informações necessárias para serem incluídos em cada elemento de dados a serem relatados e contém 

ainda orientações sobre como fazer correcções de elementos de dados dentro de um ficheiro. 

O CBC XML Schema foi projectado principalmente para ser usado para a troca automática de relatórios entre as autoridades fiscais competentes, pese 

embora também possa ser utilizado pelas entidades reportantes para transmitir o CBC Report às respectivas autoridades fiscais do seu país de residência, 

desde que a utilização do CBC XML Schema se torne obrigatória nessa jurisdição. 
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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. 


