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CONSULTA PÚBLICA - RFB e OCDE 

Preços de Transferência

Entendendo o contexto e a relevância da consulta



O HISTÓRICO DA CONSULTA PÚBLICA

Evolução das discussões entre RFB e OCDE

 Lei nº 9.430/96 cria as regras brasileiras de TP

 Modelo OCDE: best method approach (arm’s length)

 Modelo brasileiro: margens fixas e praticabilidade

 IN nº 243/02 trouxe excessiva litigiosidade (PRL 60)

 Lei nº 12.715/12 estancou a litigiosidade

 Pontos positivos:

I. Praticabilidade e segurança jurídica

II. Baixos custos de compliance

III. Garantia de tributação de margem mínima no 

Brasil

 Pontos negativos:

I. Dupla tributação e dupla não tributação

II. Impossibilidade de ajustes correspondentes

 OCDE elabora o Relatório BEPS em Fevereiro/2013

 Planos de Ação (Pilares) definidos em Julho/2015:

I. Coerência nas normas de cada país sobre 

tributação Internacional

II. Reforço dos requisitos de substância econômica 

nas estruturas

III. Transparência, segurança e previsibilidade, além 

de colaboração entre fiscos

 Brasil, em certa medida, atendia às diretrizes: 

I. Tributação da renda em bases universais 

II. Regras de TP objetivas 

III. Alíquota majorada de IR em operações com PFs 

IV. Regras de thin cap

V. Outras: adoção do padrão IFRS, regras de 

transparência, de troca de informações 

financeiras (FATCA) e fiscais, etc.

 Elaborado relatório conjunto apontando diversas 

diferenças entre os modelos. Principais críticas ao 

modelo brasileiro:

I. Não preconiza o princípio arm’s length

II. Ocasiona cenários de efetiva dupla 

tributação e dupla não tributação

III. Não possui mecanismos efetivos de 

ajustes correspondentes

IV. Sistema “egoísta” e ineficiente (garante 

receita mínima no Brasil, com perda de 

arrecadação)

 CNI e doutrina especializada (manifesto) se 

posicionam pela manutenção da regra brasileira 

como safe harbour

 OCDE/RFB se posicionam pela convergência para 

o modelo OCDE, abrindo consulta pública para 

avaliação de safe harbours e APAs
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SAFE HARBOURS

ACORDO DE PREÇOS ANTECIPADO (APA)

 Já existe previsão no modelo brasileiro (distinta do modelo OCDE)

 Modelo brasileiro é genérico. Usado como medida de fomento a exportações

 Modelo OCDE é específico e excepcional. Características:

I. Operações simples / não onerosas

II. Destinado a uma categoria específica de contribuinte / setor econômico

III. Compromisso com aproximação ao arm’s length

IV. Etapas: perfil funcional, elegibilidade, PLI, análise de dados, comparabilidade

V. Mecanismo eletivo

VI. Não recomendável para contribuintes com situações diferentes entre si

 Pontos de atenção: 

I. Ainda não há legislação (em elaboração)

II. Incerta possibilidade de utilização de comparáveis regionais ou globais

 Não há previsão no modelo brasileiro. Características:

I. Operações complexas / onerosas

II. Destinado a situações específicas de um único contribuinte

III. Compromisso com aproximação ao arm’s length

IV. Etapas: perfil funcional, elegibilidade, PLI, análise de dados, comparabilidade

V. Mecanismo eletivo

VI. Geralmente mais custoso e moroso

VII. Geralmente válido por período de tempo determinado

 Pontos de atenção: 

I. Consulta pública fala apenas em APAs setoriais (o usual é individual)

II. Incerteza sobre possibilidade de utilização de empresa estrangeira como 

“parte testada” (item 3.18 dos Guidelines)

III. Incerteza sobre risco de penalidades (recomendação seria utilizar o modelo 

italiano – dispensa multa caso ocorram ajustes em APAs)

A CONSULTA PÚBLICA

Pontos principais



O QUE O CONTRIBUINTE TERIA QUE FAZER 

PARA APURAR TP NO PADRÃO OCDE?

Passo a passo de uma documentação de preços de transferência base OCDE

1) Análise das Transações 2) Análise Econômica

Apresentação do grupo, das entidades 

envolvidas e das transações avaliadas

Avaliação das funções realizadas, riscos 

assumidos e ativos empregados pelas partes

Definição das partes testadas em cada 

transação sob análise

Identificação do melhor método de cálculo e 

indicador de lucratividade

Caracterização das entidades envolvidas na 

transações

Definição sobre a estratégia de busca de 

comparáveis para o método selecionado

Avaliação da necessidade de acesso a bases de 

dados quanto da aplicação do método TNMM

Identificação dos resultados (segmentado) / 

transações testadas (de acordo com o método)

Avaliação se as transações testadas atendem o 

principio do “arm´s length”

Busca e definição das empresas comparáveis / 

operações comparáveis (métodos tradicionais)

Possibilidade de aplicação de Safe Harbors 

em substituição às comparáveis de mercado



ANÁLISE OCDE TEM DIVERSOS PONTOS CRÍTICOS

Dependência de dados públicos sobre empresas independentes, complexidade e subjetividade... 

risco de aumentar contencioso

Consulta pública pede comentários detalhados e fundamentados sobre:

1) Criação de safe harbours 2) Disponibilidade de comparáveis 3) APAs

 Necessários?

 Para quais transações?

 Perfil funcional das beneficiárias

 Incluiria operações sujeitas a TP no exterior?

 Em quais países?

 Há outros contribuintes na mesma situação?

 Quais?

 Qual a extensão do safe harbour?

 Tem análise econômica para suportar?

 É a política adotada no seu grupo?

 Há falta de dados comparáveis que justifiquem 

a adoção do safe harbour?

 Há comparáveis locais relevantes disponíveis?

 Dados são confiáveis?

 Conseguiria fazer análise com dados 

estrangeiros fazendo ajustes apropriados?

 Precisa de orientação para esses ajustes?

 Quais regiões poderiam ser comparáveis?

 Que tipos de ajustes seriam necessários?

 Necessários?

 Específicos por setor?

 Para quais setores e transações?

 Há uniformidade no setor?

 Quais os parâmetros do APA?

 Outras medidas?
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