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Transformar
uma obrigação
numa oportunidade

Preços de transferência

Os preços de transferência
consistem nos termos e nas condições
estabelecidos nas transações entre
entidades relacionadas, incluindo
transferência de ativos tangíveis e
intangíveis, serviços, empréstimos
e outras transações financeiras.

Preços de transferência
na atualidade
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A crescente internacionalização da
atividade, a elevada complexidade dos
grupos económicos e a redobrada
atenção das Administrações Fiscais
para as transações intragrupo fazem
dos preços de transferência praticados
uma matéria de potenciais
contingências fiscais materialmente
significativas. Porém, o alinhamento
das operações intragrupo com a
desejável eficiência fiscal e com a
cadeia de valor do grupo constitui,
hoje, uma das principais formas de
gerir eficientemente a taxa efetiva de
tributação global.

O Orçamento do Estado
para 2012 introduziu uma
penalidade específica para a
inexistência da documentação
de preços de transferência.

De acordo com um dos
últimos Relatórios sobre o
Combate à Fraude e Evasão
Fiscais, a desatualização
dos dossiers de preços de
transferência é expressamente
considerada como uma
situação indiciadora de
evasão fiscal.

Aplicação de conceitos
de preços de transferência
em matéria de IVA,
quando existam
operações entre entidades
sujeitas a diferentes
regimes de direito à
dedução.
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A PwC Portugal recebeu pelo
quarto ano consecutivo (2008,
2009, 2010 e 2011) o prémio de
“Empresa Portuguesa de Preços
de Transferência” atribuído pela
International Tax Review.

A nossa experiência
A PwC pertence a uma rede
internacional que abrange
169.000 colaboradores em
158 países, nos quais se
destacam 1.800 colaboradores
afetos à prática de preços de
transferência em 70 países.
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Na PwC, encaramos os preços de
transferência na perspetiva de uma
firma que tem mantido, há mais de 20
anos, uma dedicada prática global
nesta matéria, focada na qualidade
expectável da maior firma mundial de
serviços profissionais.
Os nossos serviços são prestados com
um alto nível de qualificação
profissional, experiência e
multidisciplinariedade da equipa
dedicada aos preços de transferência.

Onde atuamos?

10%

12%

4%
7%
3%

Comércio por grosso e a retalho
Indústria transformadora
Sector financeiro e segurador

14%

TI (Tecnologias de informação)
Serviços administrativos e de apoio
Transportes e logística
Outros

50%

Como ajudamos?
Otimização/planeamento
• Apoio e aconselhamento na
implementação da política de preços
de transferência.
• Diagnóstico e revisão da política
de preços de transferência.
• Elaboração de análises de
comparabilidade para identificar os
termos e condições de mercado.
• Reestruturação de negócios visando
a otimização da cadeia de valor
criando sinergias e reduzindo custos.
• Criação de um modelo integrado
para as empresas, com conhecimento
profundo da cadeia de valor, em
conjunto com a experiência e o
know-how fiscal.

A nossa solução
Value Chain Transformation
A PwC possui um portfolio integrado de know-how
que permite alinhar o modelo fiscal, legal e de negócios
da empresa numa perspetiva de uma sustentável
otimização fiscal e financeira.

Definir os
drivers de
rentabilidade
da empresa

Desenvolver
um modelo
operacional
sustentável

Compatibilizar
o modelo de
negócios com
a otimização
fiscal
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Como ajudamos?
Documentação
No sentido de dar cumprimento a
requisitos formais, reduzir o risco de
ajustamentos, de coimas e de juros
compensatórios, a equipa de preços de
transferência da PwC colabora na:
• preparação, organização,
atualização e revisão da
documentação dos preços de
transferência;
• solução de gestão integrada do
processo global de documentação
dos preços de transferência,
permitindo a sua coordenação
centralizada, gerando sinergias e
permitindo a deteção de
oportunidades (Global Core
Documentation).

6 Transformar uma obrigação numa oportunidade

A nossa solução
Global Core Documentation:
• minimizar o risco de ajustamentos;
• controlar e coordenar informação de forma adequada;
• satisfazer exigências fiscais a nível global;
• suportar a política de preços de transferência;
• reduzir custos de compliance através de sinergias.

Testemunho

Prevenção e resolução de litígios
A equipa de preços de transferência da PwC colabora na
prevenção e resolução de litígios de preços de transferência,
através de:
• diagnóstico de risco de preços de transferência e
sugestão de boas práticas;
• assistência especializada no decurso de uma inspeção;
• apoio especializado no âmbito de recursos
administrativos e de processos judiciais;
• apoio no âmbito de acordos prévios de preços de
transferência, participando ativamente na negociação
dos preços de transferência dos nossos clientes com uma
ou diversas autoridades fiscais;
• apoio no âmbito de Procedimentos Amigáveis ao abrigo
de Convenções para a eliminação da dupla tributação e
da Convenção de Arbitragem;
• apoio de uma network internacional localizada em 158
países, sendo este recurso essencial no âmbito das
negociações ao abrigo de Procedimentos Amigáveis, da
Convenção de Arbitragem e de Acordos Prévios de Preços
de Transferência.

Apoio da rede global PwC
Acordos prévios de preços
de transferência

Leendert Verschoor,
Partner

Conte
connosco
“A network de preços de
transferência da PwC desenvolveu
uma metodologia e um know-how
que permite assessorar as empresas
de forma a cumprirem o princípio
de plena concorrência, evitando
assim contingências fiscais
nesta matéria e maximizando
oportunidades fiscais existentes.”

1. Preparação
2. Pedido
3. Negociação
4. Implementação
5. Acompanhamento
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Contactos
Jaime Carvalho Esteves
Tax Lead Partner
Tel: 225 433 212
jaime.esteves@pt.pwc.com

Leendert Verschoor
Transfer Pricing Partner
Tel: 213 599 642
leendert.verschoor@pt.pwc.com

Lisboa
Palácio Sottomayor,
Rua Sousa Martins, 1 - 2º Esq.,
1069-316 Lisboa
Tel: 213 599 000
Fax: 213 599 999
Porto
o’Porto Bessa Leite Complex,
Rua António Bessa Leite, 1430 - 5º,
4150-074 Porto
Tel: 225 433 000
Fax: 351 225 433 499
Cabo Verde
Rua Andrade Corvo, 17 - 1º Dto.
C.P. 303 - Praia - Cabo Verde
Tel: (+238) 615 934
Fax: (+238) 616 028
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