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A OCDE aprovou a revisão da secção E do Capítulo IV das “Transfer 
Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations” que reconhece que safe harbours concebidos de forma 
apropriada podem aliviar as obrigações declarativas e garantir aos 
sujeitos passivos maior grau de certeza, alterando a sua anterior 
conotação algo negativa. 

Fomenta-se a utilização de safe harbours bilaterais ou multilaterais, na 
medida em que poderão significar uma redução das obrigações sem criar 
problemas de dupla tributação ou dupla não tributação. 

Num enquadramento jurídico-tributário de preços de transferência, safe 
harbour define uma categoria de contribuintes ou de transações que 
dispensa os sujeitos passivos elegíveis de determinados requisitos e 
obrigações declarativas antes impostas pelos regimes de preços de 
transferência das respetivas jurisdições, através de:   

• Simplificar e reduzir dos custos de compliance para os sujeitos 
passivos elegíveis; 

• Garantir maior grau de certeza para os sujeitos passivos que os preços 
praticados nas operações vinculadas serão aceites pelas 
Administrações Tributárias que tenham adotado o safe harbour; 

• Permitir às Administrações Tributárias  redirecionar os seus recursos 
para análise de operações (ou sujeitos passivos) mais complexas ou 
com maior risco. 

 

 

 

 

 

The OECD approved the revision of Section E on safe harbours in 
Chapter IV of the Transfer Pricing Guidelines for Multinational 
Enterprises and Tax Administrations establishing the guidance which 
recognizes that properly designed safe harbours can help to relieve some 
compliance burdens and provide taxpayers with greater certainty and 
changing its former somewhat negative image. 

It encourages, under the right circumstances, the use of bilateral or 
multilateral safe harbours, as they may provide a significant relieve from 
compliance burdens without creating problems of double taxation or 
double non-taxation. 

A safe harbour in a transfer pricing regime is a provision that applies to 
define category of tax payers or transactions and that relieves eligible 
taxpayers from certain requirements and obligations otherwise imposed 
by country’s general transfer pricing rules by: 

• Simplifying compliance and reducing compliance costs for eligible 
taxpayers; 

• Providing certainty to eligible taxpayers that the price (terms & 
conditions) on qualifying controlled transactions will be accepted by 
the tax administrations that have adopted the safe harbour; 

• Permitting tax administration to redirect their resources to the 
examination of more complex or higher risk transactions/taxpayers. 
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 Potenciais desvantagens para os sujeitos passivos pela 
utilização de safe harbours, que divirjam do princípio da 
plena concorrência, poderão ser evitadas uma vez que os 
sujeitos passivos podem optar entre o safe harbour ou atuar 
de acordo com o princípio da plena concorrência. 

As Administrações Tributárias devem ter em consideração as 
potenciais perdas de receita fiscal, uma vez que os sujeitos 
passivos incorrerão no menor montante que resulte da 
utilização de safe harbour ou da atuação de acordo com o 
princípio da plena concorrência.  

No sentido de facilitar as negociações entre as 
Administrações Tributárias, o relatório contém exemplos de 
memorandos de entendimento para as autoridades 
competentes estabelecerem acordos de safe harbour 
bilaterais, para determinados tipos de operações de preços 
de transferência. 

 

 

Any potential disadvantages to taxpayers from safe harbours 
diverging from arm’s length pricing are avoided when 
taxpayers have the option to either elect the safe harbour or 
price the transactions in accordance with the arm’s length 
principle. 

Tax administrations will need to consider the potential loss 
of tax revenue from such an approach, where taxpayers will 
pay tax only on the lesser of the safe harbour amount or the 
arm’s length amount.  

To facilitate negotiations between tax administrations, the 
report provides sample memoranda of understanding 
(“MOUs”) for competent authorities to establish bilateral 
safe harbours for certain type of controlled transactions. 
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