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Flash fiscal / Tax flash 
Preços de Transferência – Avaliação preliminar de risco 
Transfer Pricing – Preliminary Risk Assessment 
 

 
A OCDE publicou a 30 de abril de 2013 uma versão preliminar do 
Manual de Avaliação de Risco de Preços de Transferência 
(“Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment”),  que inclui 
orientações para autoridades tributárias dos países membros da 
OCDE.  

Uma inspeção exaustiva aos Preços de Transferência praticados 
requer a revisão de muita informação com elevado grau de 
complexidade. Uma avaliação preliminar de risco do sujeito passivo 
permite às autoridades tributárias decidir pela realização de uma 
inspeção aos Preços de Transferência. 

O documento refere como áreas relevantes: 

1. Transações de elevada materialidade realizadas com entidades 
relacionadas situadas em países de baixa tributação; 

2. Transferências de ativos intangíveis para entidades 
relacionadas; 

3. Reestruturações de negócio, que impliquem quebras acentuadas 
de rentabilidade; 

4.  Prejuízos recorrentes ou fracas rentabilidades face ao sector de 
actividade; 

5. Pagamentos significativos de royalties, fees de gestão ou  
prémios de seguros; 

6. Taxa efectiva vs taxa efetiva de imposto do Grupo; 

7. Inexistência ou fraca qualidade da documentação de Preços de 
Transferência; 

8. Grau de endividamento excessivo e/ou elevados custos com 
financiamento. 

On 30 April 2013, OECD issued a draft Handbook on Transfer 
Pricing Risk Assessment, intended to serve as a guidance for OECD 
members’ tax administrations. 

A thorough transfer pricing audit requires the careful review of 
large amounts of complex information. In this sense, a preliminary 
risk assessment of the taxpayer will provide guidance if a TP audit 
should  be conducted by  the Tax Authorities. 

The document refers the following main areas: 

1. Significant transactions  with related  parties in low tax 
jurisdictions; 

2. Transfer of intangibles to related parties; 

3. Business restructurings, which  result in lower profitability;  

4. Loss making entities or entities with  persistent low results 
compared to the industry sector; 

5. Large payments regarding royalties, management fees or 
insurance premiums;  

6. Effective Tax Rate of the Group compared with the nominal tax 
rate  to which the Group is subject ; 

7. Poor/Non-existent transfer pricing documentation; 

8. Excessive debt and/or high interest expenses. 
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