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 Regras introduzidas pela Lei 9.430/96 e alteradas pela Lei 12.715/12

 Regras se aplicam a operações com vinculadas no exterior e com pessoas em jurisdição
de tributação favorecida ou sujeitas a regime fiscal privilegiado

 Brasil não segue as Transfer Pricing Guidelines da OCDE, que têm por base as funções
desenvolvidas, os ativos envolvidos e os riscos assumidos pelas partes que praticam as
operações sujeitas a controle e benchmark analysis

Regras também se aplicam a operações realizadas por meio de “interposta pessoa”
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 Métodos para cálculo dos valores máximos dedutíveis e dos valores mínimos tributáveis
para fins de IRPJ/CSLL, conhecidos como preço parâmetro, que devem ser comparados
com o preço praticado

 Contribuinte pode eleger o método que lhe for mais conveniente (não há best method

rule), exceto para operações om commodities

 Possível aplicar métodos diferentes por produto e operação, desde que seja
consistentemente aplicado durante o ano-calendário

 Atendimento às regras deve ser demonstrado por produto e por operação (basket

approach não é autorizado)

 Ajustes são considerados, tão-somente, na apuração do IRPJ e do CSLL
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Preços Independentes Comparados (PIC)

 Média aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em condições de
pagamento semelhantes

 Alguns ajustes permitidos para bens, serviços e direitos idênticos, como por exemplo:

 prazo de pagamento

 quantidades negociadas

 frete e seguro

 Para bens, serviços ou direitos similares, são permitidos ajustes em função de
diferenças quanto à natureza física e de conteúdo

 Dois ou mais bens serão considerados similares quando, simultaneamente:

 tiverem a mesma natureza e a mesma função

 puderem substituir-se mutuamente, na função a que se destinem

 tiverem especificações equivalentes
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Custo de Produção mais Lucro (CPL)

 Média ponderada do custo de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, no país onde tiverem sido originariamente produzidos, acrescido dos impostos e
taxas cobrados pelo referido país na exportação, e de margem de lucro de 20%, calculada
sobre o custo apurado

 Itens que podem ser incluídos no custo de produção:

 custo de aquisição das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de
embalagem utilizados na produção do bem, serviço ou direito

 custo de quaisquer outros bens, serviços ou direitos aplicados ou consumidos

 custo do pessoal aplicado na produção

 custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação, amortização ou
exaustão

 valores das quebras e perdas razoáveis, ocorridas no processo produtivo, admitidas pela
legislação fiscal do país de origem
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Preço de Revenda menos Lucro (PRL)

 Média aritmética ponderada dos preços de revenda dos bens, serviços e direitos,
diminuídos (i) dos descontos incondicionais, (ii) dos impostos e contribuições incidentes
nas vendas, (iii) das comissões e corretagens pagas, e (iv) de margem de lucro conforme
setor econômico da pessoa jurídica, determinada com base em cálculo proporcional

 Margens de lucro:

 40% para os setores de: a) produtos farmoquímicos e farmacêuticos; b) produtos do fumo;
c) equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos; d) máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; e) extração de petróleo e gás
natural; f) produtos derivados do petróleo

 30% para os setores de: a) produtos químicos; b) vidros e de produtos do vidro; c) celulose,
papel e produtos de papel; d) metalurgia

 20% para os demais setores

 Aplicação normalmente mais prática por não depender de informações de não
residentes ou de dados de mercado. Contudo, exige que o bem, serviço ou direito
importado seja revendido ou aplicado na produção de outros vendidos pelo contribuinte

Preço de revenda deve ser praticado com compradores não vinculados
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Preço sob Cotação na Importação (PCI)

 A partir de 01/01/2013, obrigatório para a importação de commodities:

 listadas no Anexo I da IN RFB 1.312/12 e, cumulativamente, sujeitas a preços públicos

em bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II ou sujeitas a preços públicos

nas instituições de pesquisas setoriais, internacionalmente reconhecidas, listadas no

Anexo III

 negociados nas bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II

 Valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços públicos em

bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, ajustados para mais ou

para menos do prêmio médio de mercado, na data da transação

 Além do prêmio, permitidos ajustes correspondentes às diferenças entre o valor suportado pelo

vendedor e as especificações de contrato padrão estabelecidas pela bolsa de mercadorias e

futuros ou em instituições de pesquisa setoriais, tendo em vista as condições específicas de

negócios, condições de venda (Incoterm), de conteúdo e de natureza, e ajustes correspondentes

às variáveis que são consideradas na cotação específica da commodity



© 2018 Trench, Rossi e Watanabe Advogados

Safe harbors nas exportações

10

 Safe harbor “perfeito”

 Preço médio nas exportações para pessoa vinculada igual ou superior a 90% do preço
médio na venda dos bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no mercado
brasileiro, durante o mesmo período, em condições de pagamento semelhantes

 Safe harbors “imperfeitos”

 lucro líquido mínimo de 10% (antes da provisão de IRPJ/CSLL) sobre o total das
receitas líquidas de exportação para pessoas vinculadas

 calculado com base na média anual do ano-calendário corrente e dos 2 anos antecedentes

 receita líquida de exportação para pessoas vinculadas não pode ser superior a 20% do total 
receita líquida de exportação 

 receita líquida de exportação não superior a 5% do total da receita líquida no mesmo
período

 devem ser computadas as receitas de exportação para países com tributação favorecida
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Custo de Aquisição ou Produção mais Tributos e Lucro (CAP)

 Média aritmética ponderada dos custos de aquisição ou de produção dos bens, serviços

ou direitos exportados, acrescidos:

 dos impostos e contribuições cobrados no Brasil

 de margem de lucro de 15% sobre a soma dos custos mais impostos e contribuições

Método mais utilizado em exportações, por ser de aplicação mais simples
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Preço de Venda nas Exportações (PVEx)

 Média aritmética ponderada dos preços nas exportações de bens, serviços ou

direitos, idênticos ou similares, efetuadas pelo próprio contribuinte brasileiro ou por

outros exportadores nacionais para pessoas não vinculadas

 mesmo período de apuração

 condições de pagamento semelhantes
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Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Diminuído do Lucro
(PVA)

 Média aritmética ponderada dos preços de venda de bens, idênticos ou similares,

praticados no mercado atacadista do país de destino, em condições de pagamento

semelhantes, diminuídos:

 Dos tributos incluídos no preço, cobrados no referido país

 Da margem de lucro de 15% sobre o preço de venda no atacado
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Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuído do Lucro
(PVV)

 Média aritmética ponderada dos preços de venda de bens, idênticos ou similares,

praticados no mercado varejista do país de destino, em condições de pagamento

semelhantes, diminuídos:

 Dos tributos incluídos no preço, cobrados no país de destino

 Da margem de lucro de 30% sobre o preço de venda no varejo
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Preço sob Cotação na Exportação (Pecex)

 A partir de 01/01/2013, obrigatório para a exportação de commodities:

 listadas no Anexo I da IN RFB 1.312/12 e, cumulativamente, sujeitas a preços públicos

em bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II ou sujeitas a preços públicos

nas instituições de pesquisas setoriais, internacionalmente reconhecidas, listadas no

Anexo III

 negociados nas bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II

 Valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços públicos em

bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, ajustados para mais ou

para menos do prêmio médio de mercado, na data da transação

 Além do prêmio, permitidos ajustes correspondentes às diferenças entre o valor suportado pelo

vendedor e as especificações de contrato padrão estabelecidas pela bolsa de mercadorias e

futuros ou em instituições de pesquisa setoriais, tendo em vista as condições específicas de

negócios, condições de venda (Incoterm), de conteúdo e de natureza, e ajustes correspondentes

às variáveis que são consideradas na cotação específica da commodity
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 Operações em USD  títulos soberanos brasileiros no exterior em USD

 Operações em R$  títulos soberanos brasileiros no exterior em R$

 Demais operações  Libor pelo prazo de 6 meses (em geral, Libor em USD)

Spread 3,5% (mutuante brasileiro)

Spread 2,5% (mutuário brasileiro)

Regras de capitalização mínima também se aplicam
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 Discussões, lideradas pela OCDE nos últimos anos, para inibir práticas realizadas
por grupos multinacionais com finalidade meramente fiscal de erosão da base
tributável e transferência de lucros (base erosion and profit shifting – BEPS)

 Em outubro de 2015, a OCDE publicou o relatório final do BEPS (Action Plan), com
15 ações recomendadas (os Actions)

 Actions visam a conferir às autoridades tributárias maior transparência de
informações sobre as atividades de grupos multinacionais e harmonizar a
legislação das diversas jurisdições no que diz respeito a negócios digitais, preços
de transferência, aplicação de tratados para evitar dupla tributação, regimes
fiscais especiais etc.

 Actions pretendem possibilitar que a renda auferida por grupos multinacionais seja
tributada na jurisdição em que é efetivamente gerada, considerando a substância
econômica e os negócios efetivos

 Brasil introduziu os minimum standards

 Em maio de 2017, Brasil pleiteou ingresso na OCDE
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Action Situação atual no Brasil

Action 1 – The Digital Economy Sem desenvolvimento relevante até o momento

Paralelo com as discussões entre ICMS e ISS 
sobre bens digitais

Action 2 - Hybrid Mismatch

Arrangements

Apesar da ausência de regras específicas, as 
normas gerais antielisivas podem ser utilizadas 
para questionar estruturas ou operações 
envolvendo instrumentos híbridos

Action 3 – Strengthen CFC

Rules

Brasil possui um dos regimes mais rigorosos de 
CFC, que foi fortalecido em 2014 com alteração da 
legislação

Action 4 – Interest Deductions

and Other Financial Payments

Subcapitalização, preços de transferência, 
restrições à dedutibilidade de pagamentos para 
paraísos fiscais e regimes fiscais privilegiados são 
medidas para combater a erosão de base por meio 
de dedução de juros e outras despesas financeiras
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Action Situação atual no Brasil

Action 5 – Harmful Tax

Practices

Listas de paraísos fiscais e regimes fiscais 
privilegiados (consistentes com a posição do 
BEPS)

Action 6 and 15 – Treaty Abuse / 

Multilateral Instrument

Inclusão de limitação de cláusulas de benefícios 
nos tratados assinados mais recentemente

Aderiu ao Acordo Multilateral de Autoridades 
Competentes e ao intercâmbio de informações no 
contexto do Common Reporting Standard (IN RFB 
1680/16)

Action 7- Permanent Establishment Abrangência limitada e pouco aplicadas

Grande dependência em relação ao IRRF e outros 
tributos aplicados na importação de serviços

Conceito de estabelecimento permanente das 
Convenções e regulamentação do CbC Reporting

Pleito para ingresso na OCDE
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Action Situação atual no Brasil

Actions 8, 9 and 10 - Aligning Transfer 

Pricing Outcomes with Value Creation

Regras não seguem OCDE

Legislação baseada em margens fixas (mínimas ou 
máximas) na maioria dos casos (CAP, CPL, PRL, 
PVV e PVA)

Pagamentos de royalties ao exterior não se 
sujeitam ao controle de preços de transferência

Pleito para ingresso na OCDE

Action 11 – Measuring and Monitoring 

BEPS

Brasil tem adotado parte dos Actions do BEPS, 
sejam os chamados minimum standards ou aquilo 
que interessa ao Governo

Action 12 – Disclosure of

Aggressive Tax Planning

Tentativa da DIOR (Declaração de Informações de 
Operações Relevantes), não aprovada pelo 
Congresso Nacional
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Action Situação atual no Brasil

Action 13 – Transfer Pricing 

Documentation and CbC Reporting

Introdução de Country by Country Reporting pela 
IN RFB 1681/16

Expectativa de que será mais voltado à coleta de 
informações do que às regras de preços de 
transferência propriamente ditas

Action 14 – Dispute Resolution Brasil não tem tradição em MAP (Mutual 

Agreement Procedure) e o uso de métodos
alternativos de resolução de disputas na esfera 
tributária é bastante controverso

Procedimento amigável recentemente 
regulamentado pela IN RFB 1669/16, em 
decorrência do BEPS
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 Japão introduziu o Country by Country Reporting, de acordo com as recomendações do

BEPS

 Japão: grupo multinacional com receita superior a JPY 100 bilhões no ano fiscal

anterior

 Brasil: grupo multinacional com receita igual ou superior a R$ 2,26 bilhões ou EUR 750

milhões no ano fiscal anterior

 Brasil requer entrega pela controladora final ou por entidade substituta, caso contrário

subsidiária brasileira deve entregar

 Assim como Brasil, Japão assinou o Acordo Multilateral entre Autoridades Competentes

(MCAA) para o intercâmbio automático de Country by Country Reporting

 Outros 66 países já assinaram

 Brasil assinou acordo de autoridades competentes bilateral com os EUA
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 Informações CbC Reporting

 Receitas total e obtidas de partes relacionadas e não relacionadas

 Lucro ou prejuízo antes do imposto sobre a renda

 Imposto sobre a renda pago e devido

 Capital social

 Lucros acumulados

 Número de empregados, trabalhadores e demais colaboradores

 Ativos tangíveis diversos de caixa e equivalentes de caixa

 Identificação de cada entidade integrante do grupo multinacional, com indicação de

sua jurisdição e de suas principais atividades econômicas

 Esclarecimentos adicionais
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 Penalidades

 multa por apresentação extemporânea:

a) R$ 500,00 por mês-calendário ou fração, se estiver em início de atividade ou que,

na última ECF apresentada, tenha apurado lucro presumido; ou

b) R$ 1.500,00 por mês-calendário ou fração, nas demais situações;

 multa de R$ 500,00 por mês-calendário por não atender à intimação da RFB para

cumprir obrigação ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados

 multa de 3%, não inferior a R$ 100,00, do valor omitido, inexato ou incompleto
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 Artigo 24

1) As autoridades competentes dos Estados Contratantes trocarão entre si as 
informações necessárias para aplicar o disposto na presente Convenção. Tôdas as 
informações assim trocadas serão mantidas secretas e só poderão ser comunicadas 
às pessoas ou autoridades encarregadas do lançamento ou cobrança, inclusive, 
determinações judiciais, dos impôstos aos quais a presente Convenção se aplica.

(...) 

3) As autoridades competentes dos Estados Contratantes poderão adotar medidas 
apropriadas e permutar informações para prevenir a evasão fiscal nos Estados 
Contratantes relativamente aos impôstos aos quais a presente Convenção se aplica.
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 Artigo 24

1) As autoridades competentes dos Estados Contratantes trocarão entre si as 
informações necessárias para aplicar o disposto na presente Convenção. Tôdas as 
informações assim trocadas serão mantidas secretas e só poderão ser comunicadas 
às pessoas ou autoridades encarregadas do lançamento ou cobrança, inclusive, 
determinações judiciais, dos impôstos aos quais a presente Convenção se aplica.

(...) 

3) As autoridades competentes dos Estados Contratantes poderão adotar medidas 
apropriadas e permutar informações para prevenir a evasão fiscal nos Estados 
Contratantes relativamente aos impôstos aos quais a presente Convenção se aplica.
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 Artigo 25 da Convenção Brasil - Japão

Quando uma pessoa residente num Estado Contratante considerar que as medidas 
tomadas por um Estado Contratante ou por ambos os Estados Contratantes 
conduzem ou poderão conduzir, em relação a si, a uma tributação não conforme com 
a presente Convenção, poderá, independentemente dos recursos previstos pela 
legislação dêsses Estados Contratantes, submeter o seu caso à apreciação da 
autoridade competente do Estado Contratante onde residir

 Artigo 22 – compensação do imposto

 Quando um residente no Brasil receber rendimentos tributáveis no Japão, o Brasil 
considerará um montante igual ao imposto de renda pago no Japão como dedução do 
imposto de renda da pessoa brasileiro

 Quando um residente no Japão auferir rendimentos tributáveis no Brasil, o imposto 
brasileiro exigível será computado como crédito contra o imposto japonês incidente 
sobre a pessoa japonesa
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 IN RFB 1669/16

 Medidas que resultaram ou podem resultar em dupla tributação

 Possibilidade de restituição de crédito tributário

 Ação 14 do BEPS estabelece compromisso de resolução em prazo médio de 24 meses

 Aplicável apenas a países que possuam acordo internacional destinado a evitar a dupla
tributação da renda em vigor com o Brasil

 Prazos para interposição do requerimento de instauração do procedimento amigável
(Anexo II):
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