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Preços de Transferência
Introdução

IN 1.870/19

► A Instrução Normativa RFB nº 1870 que trata da atualização da Instrução Normativa RFB nº 1.312, de 28

de dezembro de 2012, que dispõe sobre as regras de preços de transferência.

► A atualização esclarece o momento em que o cálculo dos preços de transferência deve ser efetuado,

considerando as especificidades de cada um dos métodos, bem como o momento e a forma como o

ajuste apurado deve ser tributado.

► O novo texto esclarece ainda a composição do cálculo do preço praticado e do preço parâmetro,

disciplinando as questões relativas à inclusão do frete e do seguro, o cômputo dos saldos de estoques

iniciais e a não inclusão das operações de exportação na média utilizada para o preço parâmetro.

► Adicionalmente, reafirma-se que o cálculo do preço parâmetro e do preço praticado é efetuado produto

por produto, apurando-se médias aritméticas anuais. Tal regra, no entanto, não se aplica para os métodos

de commodities, em que a comparação entre o preço praticado e o preço parâmetro é efetuada transação

por transação.
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Preços de Transferência
Introdução

IN 1.870/19

► Com relação aos métodos PCI e Pecex, redefine-se o conceito de commodities, garantindo maior

segurança jurídica aos contribuintes. Além disso, para estes métodos, altera-se a redação de

determinados dispositivos para eliminar eventuais dúvidas relacionadas à data da cotação a ser utilizada

na apuração do preço parâmetro e relativas aos ajustes a serem efetuados na apuração dos preços de

transferência.

► Por fim, altera-se, para o ano-calendário a partir de 2019, a forma de cálculo da margem de divergência.
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Preços de Transferência
Preço Praticado PRL

► IN RFB 1.870/19 determina que o preço Praticado deve seguir o mesmo racional estabelecido para

responsabilidade do importador, tendo como base os INCOTERMs usados nas importações. Ou seja

frete e seguro devem compor o custo de importação, a depender do contratação definida na operação

para fins de determinação do preço praticado.

► Importante ressaltar que o mesmo tratamento deve ser dado ao estoque Inicial, que compõe o preço

médio do preço praticado.
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Preços de Transferência
Preço Parâmetro PRL

B (Vinculada)

A (Vinculada)

D Terceiros

(Não vinculados)

C Terceiros

(Não vinculados)

Brasil

Exterior

Compra de matéria-prima e/ou produto acabado de vinculada

Venda de produto industrializado e/ou revenda de produto acabado

X
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Preços de Transferência
Momento do Cálculo - PRL

► Art. 12 (…)

§ 15. Na hipótese de adoção do método de que trata o caput, o contribuinte deverá calcular o preço

praticado médio ponderado computando as aquisições realizadas no período de apuração, os saldos de

estoques existentes no início do período e expurgando os valores e as quantidades remanescentes em seu

encerramento.
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Preços de Transferência
Momento do Cálculo - PIC e CPL

“Art. 4º [...]

§ 3º O cálculo do preço parâmetro deverá 

ser efetuado no ano-calendário em que o 

bem, serviço ou direito for importado, 

excetuada a hipótese de adoção do método de que 

trata o art. 12, conforme disposto no § 2º-A do 

referido artigo.”



Page 8

Preços de Transferência
Margem de Divergência

-5% Exp.

+5% Imp.

Praticado Parâmetro

-5% Exp.

+5% Imp.

ParâmetroPraticado

Até 31 de Dezembro de 2018 – IN RFB 1.312/12 Depois de 31 de Dezembro 2018 – IN RFB 1.870/19

(Praticado – Parâmetro

=
Margem

Divergência
Ajuste TP 

$
Praticado

Importação

(1000 – 951)
= 4,90% -

1000

Exportação

(951 – 1000)
=   -5,15% 49

951

(Praticado – Parâmetro)
=

Margem 
Divergência

Ajuste TP 
$Parâmetro

Importação

(1000 – 951)
= 5,15% 49

951

Exportação

(951 – 1000)
=   -4,90% -

1000
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Preços de Transferência
Conceito de Commodity 

► Para fins de aplicação do Pecex, consideram-se commodities os produtos listados no Anexo I e que

estejam sujeitos:

► I - A preços públicos em bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II.

► II - A preços públicos nas instituições de pesquisas setoriais internacionalmente reconhecidas

listadas no Anexo III.

Anexo I da IN RFB 1.312/12: Lista de commodities com NCM.

Anexo II da IN RFB 1.312/12: Lista de bolsas de mercadorias e futuros.

Anexo III da IN RFB 1.312/12: Lista de instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas.
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Preços de Transferência
Conceito de commodity 

Classificação de commodity conforme a IN RFB 1.870/19

Anexo 1 Anexo 2

Anexo 3

NÃO NÃO
SIM

SIM

NÃO

SIM NÃO
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Preços de Transferência
Preços Praticado e Parâmetro – PCI e PECEX

► O cálculo dos métodos PCI ou PECEX deverá ser realizado transação a transação, ao invés de efetuar a

análise comparando os preços médios por produto, como ocorre nos demais métodos de cálculo

(exemplo: PIC, PRL, CAP).

► Esse tratamento segue o entendimento do Fisco publicado pela Solução de Consulta nº 17, de 12 de

dezembro de 2018. Inclusive, essa abordagem assemelha-se com o método CUP (Comparable

Uncontrolled Price) estabelecido pela OCDE, comumente utilizado em transações com commodities.

► Desta forma, eliminou-se a possibilidade de agrupamento de transações ocorridas no mesmo dia, com o

objetivo de determinar um único preço praticado.
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