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A evolução da atividade económica mundial tem levado a que 
os preços utilizados nas transações entre as empresas 
relacionadas, do mesmo grupo económico, seja uma 
realidade diária. 
  
Também, as autoridades tributárias têm feito do regime dos 
preços de transferência uma das principais áreas de atuação 
ao nível da inspeção tributária, em diversos países, incluindo 
Portugal. Um dos fatores que levará as autoridades a 
questionar a política de preços de transferência, advirá do 
potencial que esta matéria tem em contribuir 
substancialmente para o aumento das receitas fiscais. 
  
Neste sentido, preparámos um documento que identifica o 
top 10 de potenciais riscos em matéria de preços de 
transferência, com o intuito de alertar para os mesmos e 
ajudar a verificar se algum deles poderá ter impacto presente 
ou futuro na sua empresa. 
 

 

Globalization and the rapid growth of international trade 
has made inter-company pricing an everyday reality for 
the vast majority of business. 
 
Also, tax authorities have made the enforcement of the 
arm’s length standard a top priority for their audit 
approach to transfer pricing matters in a number of 
countries, including Portugal. A key incentive for 
challenging taxpayers on their transfer pricing policies is 
that the authorities see transfer pricing as a soft target 
with the potential to produce very large increase in tax 
revenues.  
 
In this sense we have prepared a document where are 
identified the top 10 potential risks on transfer pricing 
matters so that you can confirm if these may have impact 
on your business. 
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