


 

Preços de Transferência 

 

 Preços de Transferência – Conceito 

 

• Preços de transferência são práticas de empresas relacionadas que, em razão do 

vínculo existente, tendem a praticar preços artificiais de forma a transferir lucros.  

 

• Como meio de se proteger das perdas de receitas fiscais em decorrência desta 

prática, os Estados tendem a criar parâmetros para se verificar qual o preço das 

transações realizadas como se fossem à mercado. 

 

• O princípio norteador das regras de preços de transferência é o arm's length, o 

qual corresponde ao preço de mercado ou preço da livre concorrência, praticados, 

em condições análogas, entre empresas independentes. 

 

• O dinheiro é uma mercadoria e a taxa de juros é a remuneração pelo seu uso e, 

assim, o contrato de mútuo esta sujeito à sistemática dos preços de transferência, 

observando-se o princípio do arm's length para a delimitação do preço parâmetro. 



Preços de Transferência 

• O controle fiscal deve considerar a aplicação de métodos os quais tenham por 

finalidade indicar um preço médio, que deve servir como parâmetro para as 

relações intercompany e, havendo divergência, deverão ser retificados os preços 

quando da apuração das obrigações fiscais das empresas envolvidas. 

 

• Os juros parâmetros devem ser considerados com base nas seguintes taxas: (i) dos 

títulos brasileiros emitidos no mercado externo em dólares, na hipótese de 

operações em dólares com taxa prefixada; (ii) dos títulos brasileiros emitidos no 

mercado externo em reais, em operações em reais no exterior com taxa prefixada; 

e (iii) Libor pelo prazo de 6 (seis) meses, nos demais casos. 

 

• Paralelamente, de acordo com a nova redação do artigo 22 da Lei n° 9.430/1996, 

compete ao Ministro da Fazenda a fixação do percentual a ser considerado a título 

de spread – 3,5% a título de spread nos termos da Portaria MF nº 427/13. 



Preços de Transferência 

 

• A taxa de juros dos títulos brasileiros emitidos no mercado externo, segundo 

a última (maio de 2017) emissão realizada, é de 5% - a taxa de juros a ser 

considerada será de 8,5% ao ano. 

 

• Para dívidas contratadas em dólar deve-se proporcionalizar o valor em 

função do câmbio – 5% /taxa de câmbio (aprox. R$ 3,25 por USD 1,00) + 

3,5% - aprox. 5,05% ao ano. 

  

• Taxa Libor por 6 meses – aprox. 1,45% - a taxa de juros a ser considerada, 

segundo as regras de preços de transferência, será de 4,95% ao ano. 

  

• Taxas fora dessa margem podem ser questionada pela fiscalização. 



 

Regras de Thin Capitalization 

 

 Subcapitalização (Thin Capitalization) 

 

• Conceito: forma de capitalização disfarçada por maio da qual a empresa 

contrai dívida junto à outra empresa vinculada, direta ou indiretamente 

do exterior. Distribuição de dividendos em forma de pagamento de juros 

 

• Impacto tributário: embora sujeitos a retenção do IR fonte à 15%, os 

juros pagos pela dívida contraída são dedutíveis para fins de apuração da 

base de cálculo do Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o 

Lucro (CSLL). 

 

• Disciplinado no Brasil pelos artigos 24 e seguintes da Lei nº 12.249/10. 



Regras de Thin Capitalization 

 Pagamento de juros a pessoa vinculada localizada no exterior (art. 24): 

  

• Os juros pagos por empresa Brasileira à pessoa física ou jurídica vinculada 

com domicilio no exterior, somente serão dedutíveis forem caracterizadas 

como despesa necessária à atividade, atenderem os seguintes requisitos: 

 

– No caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior 

que tenha participação societária na empresa residente no Brasil, o 

valor do endividamento, verificado na ocasião da apropriação dos juros, 

não seja superior a duas vezes o valor da participação da vinculada no 

patrimônio líquido (art. 24, inc. I); 

 

– O valor do somatório dos endividamentos com pessoas vinculadas no 

exterior, verificado na ocasião da apropriação dos juros, não seja 

superior a duas vezes o somatório das participações de todas as 

vinculadas no PL da empresa brasileira (art. 24, inc. III); 



Regras de Thin Capitalization 

 Pagamento de juros a pessoa vinculada localizada no exterior (art. 

24): 

  

– No caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior 

que não tenha participação societária na pessoa jurídica residente no 

Brasil, o valor do endividamento, verificado na ocasião da apropriação 

dos juros, com a pessoa vinculada no exterior não seja superior a duas 

vezes o valor do patrimônio líquido da empresa residente no Brasil 

(art. 24, inc. II); 

 

– Nestas hipóteses, a soma dos valores de endividamento com todas as 

vinculadas sem participação no capital da empresa no Brasil, não 

poderá ser superior a duas vezes o valor do patrimônio líquido da 

pessoa jurídica residente no Brasil (art. 24, pars 5º e 6º ). 



Regras de Thin Capitalization 

 Pontos de atenção do artigo 24: 

 

• Para o cálculo do endividamento, deve-se considerar todos os tipos e 

prazos de financiamento da pessoa jurídica brasileira. (art. 24, par 1º). 

 

• Os valores do endividamento e da participação da vinculada no 

patrimônio líquido devem ser apurados pela média ponderada mensal 

(art. 24, par 4º). 

 

• Os limites existentes no artigo 24 não se aplicam às operações de 

captação feitas no exterior por instituições financeiras para recursos 

captados no exterior e utilizados em operações de repasse. (artigo 24, 

par 6º). 



Regras de Thin Capitalization 

 Pagamento de juros a qualquer pessoa jurídica localizada em país ou dependência 

com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado (art. 25):  

 

• Somente serão dedutíveis, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, se necessárias e 

atendendo cumulativamente ao requisito de o valor total do somatório dos 

endividamentos com todas as entidades situadas paraíso fiscal não seja superior a trinta 

por cento do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil.  

 

• Para o cálculo do limite de endividamento para fins de considerar os juros remetidos 

dedutíveis, considera-se todos os tipos e prazos de financiamento contraído pela pessoa 

jurídica brasileira. (art. 25, par 1º). 

 

• Os valores do endividamento e da participação da vinculada no patrimônio líquido 

devem ser apurados pela média ponderada mensal (art. 25, par 4º). 



Controle dos juros em operações intercompany 

 Determinação do montante dedutível dos juros pagos por empresa brasileira à 

matriz no exterior: 

 

• Devem ser aplicadas, cumulativamente, as regras de preços de transferência 

e de thin capitalization. 

 

• Primeiro determina-se o valor máximo dos juros e, posteriormente, aplica-se 

a limitação das regras de thin capitalization. 

 

• Valores excedentes devem ser adicionados na base do IRPJ e da CSLL. 

 

 No caso de recebimento de juros do exterior deve haver apropriação mensal, 

pelo regime de competência, do valor proporcionalizado dos juros, adicionando 

estes valores na base do IRPJ e da CSLL (valor mínimo a ser reconhecido). 



Controle dos juros em operações intercompany 

 Empréstimos em R$ de R$ 200.000,00 de PJ relacionada (60%) no exterior à 

empresa  brasileira (PL – R$ 10.000,00) , juros de 0,7% ao mês,  aprox 8,75% ao 

ano:  

 

• 1º Filtro – Preços de Transferência. 

 

Confronto da taxa de juros do contrato (8,75% ao ano) com a taxa padrão (8,5%) – safe 

harbour de 5% (taxa parâmetro de aprox 8,92%)  – dentro dos limites. 

 

• 2º Filtro – Thin Capitalization. 

 

Verificação do valor dos juros pagos em função da participação do PL (juros limitados a 2x 

o valor da participação no PL) – limite R$ 12.000,00. 

 

Juros pagos anuais – R$ 17.500,00 – fora do limite. 

 

Sem ajuste a ser efetuado – adição dos R$ 5.500,00 na determinação do lucro real. 



Controle dos juros em operações intercompany 

 Empréstimos em R$ de R$ 1.000.000,00 de empresa Brasileira à pessoa jurídica no 

exterior, juros de 0,60% ao mês, 7,45% ao ano:  

 

• Não há o filtro de Thin Capitalization no Brasil (deve-se verificar no país da pessoa 

estrangeira); 

 

• Regras de Preços de Transferência 

 

Confronto da taxa de juros do contrato (7,45% ao ano) com a taxa padrão (8,5%) – safe 

harbour de 5% (taxa parâmetro de aprox 8,08%)  – fora dos limites. 

 

Empresa deverá reconhecer, no mínimo, 0,65 ao mês, 8,08 ao ano. 

 

Ajuste a ser realizado – adição da diferença de 0,05% mensais. 

 

Reconhecimento mensais dos juros pelo regime de competência. 



Obrigado!!!!!! 
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