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Legislação Espanhola de Preços de 
Transferência 
 
O Real Decreto 1793/2008 de 3 de Novembro, 
publicado no BOE (Boletín Oficial del Estado) de 18 de 
Novembro de 2008, tem como principal objectivo a 
regulamentação em matéria de operações vinculadas.  
 
Estabelece os princípios para a determinação do valor 
de mercado, as obrigações de documentação e os 
procedimentos para os Acuerdos de Valoración Prévia 
(Acordos Prévios de Preços de Transferência). 
 
As obrigações de documentação serão exigíveis a partir 
do 3º mês subsequente à entrada em vigor do Real 
Decreto, ou seja, desde 18 de Fevereiro de 2009. 
 
1. Determinação do valor de mercado 
 
O Real Decreto 1793/2008 determina os factores a ter 
em conta numa correcta análise de comparabilidade 
entre operações vinculadas e operações não 
vinculadas, destacando: 
 

• As características dos bens e serviços; 
• As funções, activos e riscos assumidos pelas 

partes; 
• Os termos e as condições contratuais 

estabelecidos; 
• As características dos mercados; e 
• Outras circunstâncias relevantes. 
 

Não existem diferenças assinaláveis entre os factores 
de comparabilidade acima enunciados e os 
estabelecidos na Portaria nº. 1446-C/2001, que regula 
os preços de transferência em Portugal. 
 

Mais, é possível encontrar um conjunto de princípios 
adoptados no Decreto ora em análise, que se 
encontram igualmente estabelecidos na Legislação 
Portuguesa, nomeadamente os seguintes: 
 

• Quando inexistam operações comparáveis ou 
quando a fiabilidade destas seja limitada, o 
sujeito passivo deverá documentar devidamente 
essas circunstâncias; 

• No caso de operações vinculadas intimamente 
interligadas ou continuadas, a análise de 
comparabilidade levará em conta o conjunto 
dessas operações; 

• Na escolha do método de determinação dos 
preços de transferência, dever-se-á ter em 
atenção, quer a informação existente sobre as 
operações vinculadas, quer a análise de 
comparabilidade a efectuar; e 

• Os acordos de partilha de custos deverão incluir 
a identificação das partes, o âmbito das 
actividades, a sua duração, os critérios de 
repartição, a especificação de tarefas e 
responsabilidades, as consequências da adesão 
ou exclusão de um participante do acordo, bem 
como outras disposições que prevejam a 
adaptação dos termos do acordo em função da 
modificação das circunstâncias económicas. 
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É de destacar uma particularidade da legislação 
espanhola: a determinação do justo valor de mercado 
no caso da prestação de serviços por um sócio, pessoa 
física, a uma entidade vinculada. Neste caso, o valor 
acordado será um valor de mercado quando sejam 
cumpridos os seguintes requisitos: 
 

a) Que a entidade em causa seja de reduzida 
dimensão, que mais de 75% dos seus 
rendimentos provenham de actividades 
profissionais, que tenha meios materiais e 
humanos adequados e que o resultado do 
exercício, prévio à dedução da retribuição de 
todos os sócios pelos serviços prestados, seja 
positivo; 

 
b) Que o total da retribuição destes sócios não seja 

inferior a 85% do resultado prévio à dedução 
referida no ponto anterior; e 

 
c) Que a remuneração de cada um dos sócios 

profissionais seja determinada com base na sua 
contribuição para o bom funcionamento da 
sociedade, estando os critérios aplicáveis 
reduzidos a escrito, e que não seja inferior a 
duas vezes o salário médio dos assalariados de 
sociedades com funções análogas, ou caso 
superior, ao dobro do salário médio anual do 
conjunto dos contribuintes previsto no art.º 11 do 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas. O incumprimento deste 
requisito em relação a algum dos sócios não 
impedirá a aplicação do previsto aos demais 
sócios.

É importante notar ainda outra especificidade da 
legislação espanhola, relativa aos ajustamentos 
secundários sempre que existam diferenças 
entre o valor acordado e o valor de mercado em 
operações vinculadas entre sócio e sociedade. 
De facto, existe um tratamento geral para essa 
diferença, quer esta seja a favor do sócio, quer o 
seja a favor da sociedade: 

 
• No primeiro caso, a parte da diferença que 

corresponda à percentagem de participação na 
sociedade deverá ser considerada como 
retribuição de fundos próprios para a entidade e 
como participação em proveitos para o sócio; e a 
parte remanescente deverá ser considerada 
como retribuição de fundos próprios para a 
entidade e como entrega de dividendos da 
entidade ao sócio; 

• No segundo caso, a parte da diferença que 
corresponda à percentagem de participação na 
sociedade deverá ser considerada como 
contribuição do sócio para os fundos da entidade 
e aumentará o valor de aquisição da participação 
do sócio; a parte remanescente deverá ser 
considerada como rendimento para a entidade e 
como liberalidade para o sócio. No caso dos 
contribuintes não residentes e sem 
estabelecimento estável em Espanha, o 
rendimento considerar-se-á ganho patrimonial. 
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2. Obrigações de Documentação  
 
As obrigações de documentação serão exigíveis a partir 
do 3º mês posteriori à entrada em vigor do Real 
Decreto, ou seja, desde 18 de Fevereiro de 2009. Este 
Decreto cujas exigências relativas à documentação de 
preços de transferência são inspiradas no Código de 
Conduta da União Europeia nesta matéria, vai no 
sentido da simplificação das obrigações de 
documentação das operações vinculadas, tendo-se em 
conta as características dos Grupos Económicos e o 
risco de prejuízo que advém das referidas operações 
para a Hacienda Pública (Administração Pública). Os 
seguintes pontos pretendem resumir o sentido deste 
Decreto, nesta matéria: 
 

• A documentação exigida deve estar disponível 
para consulta da Administração Pública, a partir 
do fim do prazo voluntário de declaração ou 
liquidação; 

• A documentação pode ser válida por mais de um 
exercício fiscal, desde que se façam constar as 
mudanças significativas; 

• A obrigação de documentação simplifica-se no 
caso de empresas de reduzida dimensão e no 
caso de pessoas físicas, e não é exigível nas 
operações de reduzido risco fiscal; 

• Não se exige documentação no caso de 
transacções entre entidades pertencentes a um 
mesmo perímetro de consolidação fiscal, nas 
transacções realizadas com os seus membros 
pelos Agrupamentos Complementares de 
Empresas, vulgo ACE (mais precisamente pelos 
AIE - Agrupación de Interes Económico e pelas 
UTE - Unión Temporal de Empresas) e, 
finalmente, nas transacções realizadas no âmbito 
de ofertas públicas de aquisição ou de venda; 

• Existem requisitos específicos de documentação 
no caso de operações com entidades não 
relacionadas, mas residentes em paraísos 
fiscais. No entanto, não existe obrigação de 
documentação quando estas transacções se 
refiram a serviços ou compras e vendas 
internacionais de mercadorias, incluindo as 
comissões de intermediação e gastos acessórios 
ou conexos, cumpridos que sejam os requisitos 
seguintes: 
 
a) a operação corresponda a motivos 

económicos válidos; 
b) o valor da transacção corresponda ao 

praticado em operações equiparáveis, não 
realizadas em paraísos fiscais. 

 
De destacar ainda a existência de dois tipos de 
obrigação de documentação, um correspondente ao 
Grupo Económico a que pertence o sujeito passivo e 
outro relativo ao próprio sujeito passivo. Esta 
documentação, ao ser harmonizada e parcialmente 
centralizada, constitui mais uma forma de simplificação 
das obrigações de documentação. 
 
A este respeito importa ainda notar que a entidade 
dominante do Grupo (a empresa mãe) pode optar por 
preparar e conservar a documentação relativa a todo o 
Grupo. Quando essa entidade não for residente em 
território espanhol deve designar uma entidade 
pertencente ao Grupo, residente em território espanhol, 
para conservar essa mesma documentação. 
 
O quadro infra pretende resumir as obrigações de 
documentação, quer para o Grupo, quer para o sujeito 
passivo, destacando os referidos requisitos adicionais, 
no caso das operações vinculadas com entidades 
residentes em paraísos fiscais.
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Grupo Sujeito Passivo Paraísos Fiscais 

Descrição geral da estrutura do grupo; Nome ou denominação social, domicílio 
fiscal e NIF do sujeito passivo e das 
entidades envolvidas na operação, 
descrição da sua natureza e 
características; 

Toda a documentação exigida ao 
sujeito passivo; 

Entidades do grupo que realizem 
operações vinculadas; 

Análise de comparabilidade; Identificação das pessoas que tenham 
intervido nas operações com entidades 
residentes em paraísos fiscais, em 
representação dos titulares; 

Descrição das operações vinculadas; Explicação relativa à selecção do 
método de preços de transferência, 
forma de aplicação e resultados 
obtidos;  

No caso de entidades, identificação 
dos administradores das mesmas. 

Descrição das funções exercidas e dos 
riscos assumidos; 

Critérios de repartição de custos de 
serviços prestados conjuntamente a 
várias entidades, acordos de partilha de 
custos; 

  
 

Titularidade de patentes e demais 
activos intangíveis; 

Pactos sociais subscritos com outros 
sócios; 

  

Política adoptada em matéria de preços 
de transferência, método de fixação de 
preços adoptado pelo grupo e 
justificação da sua adequação ao 
princípio de plena concorrência; 

Outra informação relevante.   

Acordos de partilhas de custos e 
contratos de prestação de serviços; 

    

Acordos prévios de preços de 
transferência, quando afectem, directa 
ou indirectamente, as operações 
vinculadas realizadas pelo sujeito 
passivo; 

    

História do grupo ou informação 
equivalente. 

    

 
Esta simplificação das obrigações de documentação, definindo-se as mesmas em função das características dos 
Grupos e do risco de prejuízo para a Administração Fiscal, é mais subjectiva e difere do sentido tomado pela 
legislação portuguesa, pela qual, estão obrigados a preparar documentação de preços de transferência, os sujeitos 
passivos que, no exercício anterior, tenham atingido um valor anual de vendas líquidas e outros proveitos não 
inferior a € 3.000.000. 



 

 

 
3. Acordos prévios sobre preços de transferência 
(APA`s) 
 
O Real Decreto 1793/2008 estabelece ainda 
modificações nos procedimentos para a realização de 
APA`s, quer unilaterais (Acuerdos de valoración previa 
de operaciones), quer bilaterais ou multilaterais 
(Acuerdos sobre operaciones vinculadas com otras 
Administraciones). 
 
No que diz respeito aos primeiros, o processo inicia-se 
com uma fase preliminar, na qual o sujeito passivo 
apresenta uma proposta prévia, seguindo-se uma fase 
de início e tramitação do processo e, finalmente, o 
término do processo, com possibilidade de recurso. 

 
Os prazos estabelecidos para cada fase do processo 
não são substancialmente diferentes dos prazos 
adoptados pela legislação portuguesa, tendo o mesmo 
que terminar num prazo máximo de 6 meses, a partir do 
qual a proposta do APA é considerada indeferida. 
 
Relativamente aos segundos, de destacar a 
possibilidade do sujeito passivo solicitar que a proposta 
formulada para o APA unilateral, se submeta à 
apreciação das Administrações Fiscais das restantes 
entidades vinculadas. Este tipo de acordo poderá, no 
entanto, ser iniciado pela própria Administração Fiscal, 
quando esta o considere oportuno, notificando as 
entidades vinculadas da sua intenção. A aceitação 
destas é considerado um requisito prévio à 
comunicação às restantes Administrações Fiscais. 
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