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Impacto no cumprimento das obrigações fiscais 
declarativas de 2019 

Portugal: Manutenção dos prazos da obrigação de 
preparação e entrega do processo de documentação 
fiscal dos preços de transferência, quando aplicável, e 
da IES. 

E no resto do mundo?

O impacto do COVID-19 nas políticas de Preços de Transferência 

Obrigações e Políticas

IMPACTO NA DOCUMENTAÇÃO DE 2020

Particularmente no caso de perdas, do que 
são condições de mercado através de:

Evidência da renegociação com 
fornecedores e clientes.

Projeções dos resultados de acordo com 
as tomadas de decisões. 

Candidaturas a apoios financeiros e 
outro tipo de apoios governamentais ou 
da banca.

Competitive Intelligence: informação 
pública disponível relativamente a outros 
players no setor.

Impacto nas políticas de preços de transferência 
em 2020

• Alterações na cadeia de fornecimento;
• Mudança da localização e/ou das funções dos 

colaboradores;
• (Des)valorização dos ativos intangíveis associados a 

marcas comerciais e marketing;
• Absentismo e impactos do teletrabalho na 

produtividade;
• Impactos na liquidez e em operações financeiras.

Obrigações e Políticas Aspetos OperacionaisCadeia de Valor Acordos e Contratos
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O impacto do COVID-19 nas políticas de Preços de Transferência 

Cadeia de valor 

Impactos na Cadeia de Valor

Os grupos económicos possuem funções centralizadas ao longo da 
cadeia de valor. Com a presente pandemia algumas das entidades 
estão a sofrer impactos relevantes decorrentes de: lay-off; fecho de 
fábricas; fecho de fronteiras, ….

Com a quebra do modelo de relacionamento ao longo da cadeia de 
valor, os grupos económicos ficam obrigados a:
• Identificar os ajustes necessários ao pricing intragrupo que 

permita o (re)alinhamento da atribuição de lucros intragrupo; ou
• Alocar funções e riscos decorrentes da atual crise a entidades 

especificas na cadeia de valor.

SUPPLY CHAIN CHECKLIST

Ocorreram realocações de funções, riscos 
e ativos no Grupo?

Os modelos de risco limitado preveem a 
revisão da remuneração em situações de 
crise?

Qual a entidade que assume o risco da 
paragem de atividade?

Se globalmente o Grupo registar prejuízos 
como devem ser repartidos na cadeia de 
valor? 

Possuo informação/documentação 
adicional e especifica que possa 
disponibilizar em caso de auditoria?

Exemplos – impactos em funções centralizadas

• Contract manufacturer (aumento do preço matéria-prima)

• Low risk distributor (desaceleração das vendas)

• Serviços partilhados (redução do nível de serviço).
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Contratos Intragrupo

A análise aos termos e condições dos acordo intragrupo são 
essenciais perante a situação de pandemia que atravessamos, 
pois a tomada de determinadas decisões deverá ser 
possibilitada pelos referidos contratos.

As cláusulas de mecanismos de ajustamento ao preço ou 
mesmo a ativação de cláusulas de força maior devem ser 
equacionadas pelos Grupos económicos na sua relação.

Quando os contratos intragrupo não são específicos ou não 
estão em conformidade com prática de terceiros pode ser 
necessário ou adequado considerar o que teria sido acordadas 
por terceiros.

O impacto do COVID-19 nas políticas de Preços de Transferência 

Acordos e Contratos

CONTRATOS CHECKLIST

Existem contratos intragrupo em vigor?

As cláusula de força maior são tipicamente 
adotadas nos contratos entre terceiros e 
nos intragrupo? Como garantir que uma 
cláusula de força maior de contratos 
intragrupo reflete o comportamento do 
mercado atual?
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Acordo Prévio de Preços de Transferência 
(“APPT”)

Para os Grupos económicos que já tenham implementado APPT 
junto das autoridades fiscais devem avaliar se os pressupostos 
críticos se mantêm válidos, tendo em conta o eventual impacto 
significativo do Covid 19 na atividade e /ou performance da 
empresa. 

Por outro lado, a segurança fiscal inerente à revisão de política 
de preços de transferência ou mesmo a reestruturação da 
cadeia de valor no período pós crise poderá ser obtida da 
negociação de um APPT (que no caso de se pretender ver 
implementado em 2021, o pedido preliminar terá de ser 
solicitado até início de Maio 2020).                

O impacto do COVID-19 nas políticas de Preços de Transferência 

Acordos e Contratos

APPT CHECKLIST

Comportamento de mercado e 
desaceleração 

Alterações significativas nas circunstâncias 
económicas

Houve alterações nas hipóteses críticas 
em que o APPT assenta?

Qual a nova politica de pricing deve o 
contribuinte adotar?

Qual o suporte económico a preparar para 
apoiar na documentação e uma eventual 
renegociação?
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O impacto do COVID-19 nas políticas de Preços de Transferência 

Aspetos operacionais

Obrigações e Políticas Aspetos OperacionaisCadeia de Valor Acordos e Contratos

AO QUE DEVO ESTAR ATENTO? 

As alterações aos preços de transferência decididas pela casa-mãe estão a ser corretamente aplicadas pelas 
subsidiárias? 

Os incrementos em custos operacionais ou extraordinários estão a ser devidamente alocados entre as empresas 
do grupo? 

As alterações nas funções decorrentes do repatriamento de colaboradores ou de reestruturações são a ser 
devidamente acauteladas?

É possível demonstrar que os resultados estão a ser realizados de forma consistente e apropriada? 

Os contratos históricos refletem as alterações nas políticas dos preços de transferência?

Quais as alterações nos preços comparáveis com terceiros e como afetam a sua utilização futura?

Os métodos selecionados continuam apropriados? Os resultados das análises económicas devem ser ajustados?
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