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On 30 January 2014 the OECD issued for public consultation the 
“Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting”, 
with the proposal for the replacement of the Chapter V (Documentation) of 
the OECD Transfer Pricing Guidelines.  

The main objective is related to the fact that transfer pricing (TP) 
documentation rules should ensure that the taxpayers are providing 
appropriate considerations to TP requirements. Considering this, the 
prepared TP documentation will allow the tax administrations to better 
conduct the TP assessment and thorough audit processes (avoiding the 
preparation of unnecessary documentation by the taxpayers). 

A two-tier approach is proposed for TP documentation, consisting of   
(1) a master file with information relating to all the MNE group members 
and (2) a local file specific for the local taxpayer. It is underlined that this 
approach could also be implemented in the domestic TP documentation and 
reporting rules. The draft report also suggests some checkpoints and 
appendices to be included in the master file as well as a country-by-country 
template in order to transform the process more helpful for the tax 
authorities regarding risk assessment matters. Comments were requested on 
the proposed elements. 
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No dia 30 de janeiro de 2014, a OCDE publicou o documento “Discussion 
Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting”, no qual 
propõe a substituição do Capítulo V (Documentação) das Orientações da 
OCDE sobre Preços de Transferência (PT). O documento está disponível 
para consulta pública.  

O objetivo principal das alterações propostas é o de assegurar que as regras 
sobre documentação de PT permitem aos sujeitos passivos a preparação de 
documentação de acordo com os requisitos em sede de PT. Em 
consequência, a documentação de PT irá permitir às autoridades tributárias 
uma melhor avaliação dos PT praticados e processos de inspeção  fiscal mais 
completos (evitando que os sujeitos passivos preparem documentação 
desnecessária). 

É proposta uma abordagem a dois níveis para a documentação de PT:  
(1) master file com informação relativa a todos os membros do grupo 
económico e (2) local file específico para o sujeito passivo. É dado enfoque 
para o facto de esta abordagem poder ser igualmente implementada nas 
regras de documentação e de reporte de PT numa lógica nacional. O relatório 
em discussão sugere ainda elementos e anexos a incluir no master file, bem 
como uma minuta de relatório por jurisdição, de forma a tornar o processo 
de documentação mais útil para as autoridades fiscais em termos de 
avaliação de riscos de PT. Para este efeito, foram solicitados comentários aos 
elementos propostos. 

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/discussion-draft-transfer-pricing-documentation.pdf
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/discussion-draft-transfer-pricing-documentation.pdf
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/discussion-draft-transfer-pricing-documentation.pdf
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The proposed document follows with considerations regarding specific 
compliance matters. Among them: 

• Contemporaneous documentation: this fact should not be cause 
for disproportionate costs and burdens for the taxpayer. 

• Time frame: it recommends that both files (master file and local file) 
should be prepared no later than the due date for the filing of the tax 
return for the fiscal year. 

• Materiality: it should be specifically defined in the TP documentation 
requirements, taking into account relevant macro and microeconomic 
factors. For this matter, comments were requested. 

• Retention of documents: the documents retention should be 
consistent with the domestic law requirements. Taxpayers should have 
the discretion to decide how information is stored, assuring that it is 
promptly accessible.  

• Frequency of documentation updates: both files (master file and 
local file) should be reviewed annually. Suggestions on comparable  
searches were requested to simplify the process and ensure consistency 

with the most appropriate TP method. 
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O documento publicado inclui considerações específicas relativas ao 
cumprimento de obrigações em sede de  documentação. Entre elas: 

• Documentação contemporânea: esta obrigação não deverá ser  
fonte de custos e encargos desproporcionados para o sujeito passivo. 

• Prazo: recomenda-se que ambos os documentos sejam preparados até 
à data de entrega da declaração de rendimentos do exercício fiscal. 

• Materialidade: deverá estar especificamente definida nos requisitos 
da documentação de PT, devendo ser tomados em consideração 
factores macro e microeconómicos relevantes. Foram solicitados 
comentários a esta questão. 

• Arquivo de documentação: o arquivo de documentação deve ser 
feito de acordo com a legislação nacional. Os sujeitos passivos devem 
ter liberdade para decidir o formato do arquivo da informação, desde 
que esta esteja prontamente acessível. 

• Frequência da atualização da documentação: ambos os 
documentos (master file e local file) devem ser revistos anualmente. 
Foram solicitadas sugestões sobre pesquisas de comparáveis no sentido 
de simplificar o processo e garantir consistência em termos do método 
mais apropriado de PT. 
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• Language: although English language (master file) and 
local language (local file) were suggested, comments were 
requested on the best translation approach. 

• Penalties: it suggests that penalties should be defined in a 
way that encourage the taxpayers to fulfill the TP 
requirements. A taxpayer should not be penalized for 
failing to submit data to which it did not have access. 

• Confidentiality: as tax administration should ensure no 
public disclosure of any document, comments were 
requested on measures for safeguard confidentiality. 

• Other issues: the requirement to use the most reliable 
information will usually involve the use of local 
comparables over the use of regional comparables. 

Comments should be submitted before 23 February 2014. 
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• Língua: apesar da sugestão de utilização da língua Inglesa 
(master file) e da língua local (local file), foram solicitados 
comentários sobre a melhor abordagem relativamente à 
tradução. 

• Penalidades: sugere-se a definição de penalidades que 
encoragem os sujeitos passivos a cumprir os requisitos de 
PT. Os sujeitos passivos não deverão ser penalizados por 
não submeterem informação à qual não tinham acesso. 

• Confidencialidade: dado que as autoridades tributárias 
devem garantir que não há divulgação pública de nenhum 
documento, foram solicitados comentários sobre medidas 
para garantir a respetiva confidencialidade. 

• Outros temas: os requisitos para utilização da 
informação mais fiável deverão, normalmente, privilegiar o 
uso de comparáveis locais sobre os comparáveis regionais. 

Os comentários deverão ser submetidos até ao dia 23 de 
fevereiro de 2014. 

 


