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The world keeps turning…
Os preços de transferência continuam a dar que falar por todo o Mundo e a ser um dos temas mais
quentes em matéria fiscal e, bem assim, um dos tópicos mais abordados pelas Autoridades Fiscais em
processos de auditoria e inspecção fiscal.
Neste sentido, aproveitamos a presente newsflash para partilhar as alterações legislativas mais
relevantes em matéria de preços de transferência implementadas em alguns dos países com os quais
as empresas, em Portugal, mantém importantes relações comerciais.

Angola
A 1 de Outubro de 2013, o governo angolano publicou legislação que regula o
regime fiscal dos grandes contribuintes, e inclui a adopção de um regime específico
de preços de transferência.
A nova legislação – Decreto Presidencial n.º 147/13 – contém orientações
detalhadas sobre as regras de preços de transferência aplicáveis às operações
vinculadas que se iniciem ou que se estabeleçam a partir de 1 de Janeiro de 2013. As disposições do
decreto serão aplicáveis a todas as transacções comerciais (que envolvam bens, direitos ou serviços)
ou transacções financeiras.
O enquadramento legal de preços de transferência angolano permite às Autoridades Fiscais locais
computar os ajustamentos necessários por forma a garantir que uma relação especial entre empresas
não tenha dado origem a desvios de preços quando comparado com as condições normalmente
acordadas entre partes independentes.
Adicionalmente, as novas regras estabelecem a obrigatoriedade de preparação de um dossier de
preços de transferência anual pelos grandes contribuintes (conforme lista publicada no Despacho n.º
472/14, de 28 de Fevereiro), quando a soma das suas vendas e prestações de serviços ultrapasse os
7.000 milhões de Kwanzas (aproximadamente USD 70 milhões ou EUR 50 milhões). O dossier de
preços de transferência deverá ser entregue até seis meses após a data de encerramento do exercício
fiscal.

França
Documentação Preços de Transferência - versão resumida
De acordo com as alterações legislativas feitas em França, os contribuintes são
agora obrigados a remeter às Autoridades Fiscais uma versão resumida da sua
documentação de preços de transferência.
Os conteúdos associados a esta nova obrigação incluem, a título exemplificativo, elementos como:
• Informações sobre o grupo e suas entidades relacionadas;
•

Um resumo das transacções vinculadas estabelecidas segmentadas pela natureza das
transacções (quando o montante por tipo de transacção exceda os EUR 100.000); ou
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•

A apresentação do(s) método(s) de preços de transferência usado(s) para assegurar o
cumprimento do princípio de plena concorrência.

Esta nova obrigação declarativa não substitui a entrega da documentação de preços de transferência
solicitada no decurso de auditorias fiscais (que engloba um conjunto maior de informações e análises).
Em vez disso, esta nova exigência deverá ser considerada uma obrigação adicional que as estruturas
francesas de grupos multinacionais deverão cumprir.
Contribuintes sujeitos
Esta nova disposição legal aplica-se a qualquer pessoa jurídica (incluindo os estabelecimentos
estáveis localizados em França) cujos rendimentos ou activos excedam 400 milhões de Euros ou
detenha uma participação directa ou indirecta ou direitos de votos de 50% ou mais de uma entidade
que registe rendimentos ou activos excedam 400 milhões de Euros. Aplica-se igualmente a entidades
que se encontrem sujeitas ao regime de tributação pelo grupo consolidado em França, no qual exista
pelo menos uma entidade que verifique um dos requisitos anteriores.
Entrega
Os contribuintes deverão apresentar esta documentação no prazo de seis meses após a submissão
da sua declaração anual de rendimentos. Esta nova obrigação está em vigor desde 8 de Dezembro de
2013.
Penalidades
A lei não contém penalidades específicas para a violação da presente obrigação declarativa. No
entanto, a este propósito convém ter em mente que:
•

O não cumprimento do presente requisito aumenta a probabilidade de o contribuinte ser
seleccionado para uma inspecção fiscal; e

•

No caso de uma inspecção fiscal, a coima associada à não-apresentação de documentação de
preços de transferência, tal como definido pelo artigo L13 AA seria aplicável (i.e. até 5% do valor
da correcção fiscal efectuada, com um mínimo de EUR 30.000 para um período de auditoria fiscal
“standard” de três anos).

SAF-T => Obrigações de reporte
Os requisitos de reporte de informação para as empresas sujeitas a uma inspecção fiscal foram
alargados, de forma a que estas incluam documentação de contabilidade analítica.
Esta nova obrigação é aplicável às empresas que:
•

Tenham proveitos superiores a 152,4 milhões de Euros (para as empresas que vendam bens e
mercadorias ou desenvolvam a actividade de arrendamento) ou 76 milhões de euros (para as
restantes empresas);

•

Detenham no mínimo 50% (do capital ou dos direitos de voto) de subsidiárias que cumpram o
limite definido anteriormente;

•

Sejam detidas, directa ou indirectamente, em mais de 50% por uma entidade que cumpra o limite
definido anteriormente; ou

•

Já estejam sujeitas à obrigação de preparação e entrega de documentação contemporânea de
preços de transferência.
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As empresas em França serão obrigadas a apresentar um ficheiro de auditoria padrão (SAF- T) no
âmbito do desenvolvimento de inspecções a nível de IRC ou IVA. Este arquivo deverá ser fornecido
em formato electrónico ao inspector fiscal até duas semanas antes do início do processo de inspecção.
Esta nova obrigação aplica-se a processos de inspecção fiscal que sejam despoletados após a
entrada em vigor do Orçamento de 2014 (i.e. 1 de Janeiro de 2014), pelo que cobre todos os
exercícios cujo prazo de inspecção ainda não tenha caducado. A não entrega do ficheiro de SAF-T
resultará no pagamento de uma penalidade de EUR 1.500.
Orçamento 2014 – Especificidades de preços de transferência
Divulgação de decisões relativas a documentação contemporânea preços de transferência
As disposições do Orçamento 2014 francês exigem a divulgação, como parte da documentação dos
preços de transferência, de rulings fiscais obtidos por entidades relacionadas juntos de Autoridades
Fiscais estrangeiras.
As penalidades previstas para o não-cumprimento dessa obrigação devem ser semelhantes aos já
previstos para a falha na entrega de documentação de preços de transferência, i.e. 5% do resultado
ajustado, mas neste caso com um limite mínimo de EUR 10.000.
Adopção de restrições à dedução de juros pagos entre entidades relacionadas
Juros pagos por empresas francesas a entidades relacionadas (localizadas em França ou no exterior)
apenas serão dedutíveis nos casos em que os juros auferidos pela empresa financiadora estejam
sujeitos a uma taxa de imposto que é, no mínimo, 25% do montante que seria devido nos termos do
regime geral de tributação em França. Segundo a norma ora aprovada, o mutuário francês está, neste
contexto, obrigado a demonstrar que os juros pagos estão sujeitos a esse nível de tributação mínima
junto do mutuante para que o juro possa ser considerado dedutível.
A restrição à dedução de juros pagos é aplicável aos exercícios fiscais findos após 25 de Setembro de
2013 (inclusive).
Procedimentos amigáveis (“PA”) solicitados
Nos casos em que um ajustamento de preços de transferência tenha como conclusão a transferência
de montantes intragrupo de receitas que irão acrescer ao resultado tributável da Empresa localizada
em França, os contribuintes locais podem solicitar a implementação de um PA, ao abrigo do acordo de
dupla tributação assinado entre as 2 jurisdições em causa ou através do recurso à Convenção de
Arbitragem da UE, de maneira a eliminar a dupla tributação resultante do ajustamento. No passado, a
cobrança e o pagamento dos valores ajustados no contexto de uma correcção de preços de
transferência podiam ser adiados até que o PA fosse concluído, por forma a garantir que, durante o
período em que as autoridades competentes estivessem em deliberação, o contribuinte não incorria
em nenhum encargo financeiro adicional ao tentar garantir que não seria alvo de dupla tributação.
A nova norma, apesar de contemplar a possibilidade de o contribuinte beneficiar do diferimento no
pagamento de impostos “standard”, tal possibilidade obriga o contribuinte a apresentar, com
antecedência, junto das Autoridades Fiscais, um pedido formal de adiamento, contendo todos os
fundamentos técnicos para refutar o ajustamento computado. Segundo este novo enquadramento
legal, o contribuinte deverá fornecer ainda garantias ao tesouro francês, o que desencadeará desta
forma custos adicionais para o contribuinte, inerentes às garantias bancárias que este poderá ter que
solicitar junto de entidades bancárias.
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Holanda
Novo Decreto-Lei sobre o Princípio de Plena Concorrência
Este novo Decreto-Lei tem como objectivo a clarificação da aplicação do princípio da
plena concorrência e destina-se a esclarecer a política de preços de transferência.
Este diploma está em linha com a evolução internacional considerando as evoluções
mais recentes em termos de preços de transferência e revoga os Decretos-Lei
anteriores de 30 de Março de 2001 e 21 de Agosto de 2004.
As alterações mais importantes introduzidas com este Decreto são:
•

Uma descrição mais exaustiva e clara sobre a aplicação do princípio de plena concorrência;

•

Ajustamentos da legislação de preços de transferência de forma a contemplar as decisões ou
alterações jurisprudências e nas orientações de preços de transferência da OCDE em 2010;

•

Clarificação e descrição das actividades consideradas “actividades dos accionistas “(não passíveis
de débito junto das demais entidades do Grupo) e do termo “actividades mistas”. Adicionalmente é
clarificado que os custos de Corporate Governance podem ser considerados como custos
relacionados com actividades mistas (Serviços intra-grupo e “actividades dos accionista”)

•

São definidas orientações relacionadas com:
o

Empréstimos entre empresas;

o

Garantias implícitas;

o

Empresas seguradoras cativas;

o

Elegibilidade da transferência de activos intangíveis;

o

A documentação das transacções financeiras.

Outras medidas fiscais para 2014
Há cada vez um maior consenso relativamente à importância de garantir a transparência e a troca de
informação e do papel dos países na forma como e quando esta informação é trocada. A 30 de Agosto
de 2013 foram anunciadas medidas para promover a transparência e impedir o uso não intencional de
tratados fiscais holandeses.
Ilustramos, de seguida, duas dessas medidas:
•

Os requisitos mínimos para as empresas (pelo menos 50% dos directores de uma empresa devem
ser residentes na Holanda, ter um endereço holandês, as contas bancárias localizadas na Holanda,
a contabilidade desenvolvida na Holanda, entre outros) serão aplicados a um maior número de
situações;

•

As entidades financeiras terão de indicar à Administração Fiscal no final do exercício fiscal, por
iniciativa própria, se cumpriram ou não com os requisitos mínimos de substância económica e
operacional. Caso não o façam, poderão ser alvo de uma coima máxima de 19.500 Euros.
Ademais, se uma entidade falhar o cumprimento dos requisitos de substância, as Autoridades
Fiscais holandesas notificarão as Autoridades Fiscais dos países das entidades com as quais a
entidade holandesa em questão estabeleceu operações.
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Argentina
Novos requisitos de prestação de informações
Decreto-lei Nº3572/13: Os contribuintes estarão obrigados a reportar
mensalmente as transacções realizadas no mercado Argentino. Os critérios gerais e
obrigatórios para a prestação desta informação serão baseados nas orientações de
preços de transferência aplicadas às transacções entre uma entidade residente com a
sua relacionada residente noutra jurisdição.
Decreto-Lei Nº3573/13: Este decreto está relacionado com entidades e investimentos específicos
realizados na Argentina e que implicam transacções cross-border. O objectivo é a criação de um
sistema de registo de contractos celebrados entre contribuintes nacionais e estrangeiros e de reporting
das demonstrações financeiras.
A “Lista Branca” e suas implicações em sede de preços de transferência
Decreto-lei Nº3576: A Autoridade fiscal Argentina publicou uma “Lista Branca” de países e territórios
considerados cooperantes para fins de transparência fiscal internacional uma vez que acordaram a
troca de informações fiscais com a Argentina. Refira-se que Portugal se encontra nessa lista. As
transacções realizadas com os países que não estejam incluídos nessa lista são automaticamente
sujeitas às regras de preços de transferência (mesmo quando estamos perante duas entidades entre
as quais não existe vínculo societário e/ou económico).
******
Após a leitura da presente newsflash certamente se terá apercebido da importância que os preços de
transferência têm vindo assumir à escala global.
Para tal, a Deloitte dispõe de um grupo de profissionais dedicados em exclusivo a esta área, com
larga experiência nacional e internacional, que fornece uma vasta linha de serviços que lhe permitirão
salvaguardar a implementação de uma política de preços de transferência adequada ao contexto legal
em que o seu Grupo se insere, entre os quais se destacam:
•

Desenvolvimento de processos globais de documentação de preços de transferência visando
assegurar o cumprimento das obrigações legais locais em vigor;

•

Auxílio na identificação de metodologias de pricing que se adeqúem às estratégias empresariais
adoptadas e/ou às reestruturações organizacionais implementadas; e

•

Identificação de soluções alternativas e inovadoras que possibilitem maximizar a eficiência
operacional e fiscal dos seus clientes.
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