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Os Acordos Prévios de Preços de Transferência (“APPT”) estão previstos na 
legislação portuguesa desde 2008, assumindo, ao longo dos anos, um papel 
relevante em Grupos com presença nacional, ao permitirem uma mais adequada 
gestão das políticas de preços de transferência. 

Com mais de uma década de aplicação, o regime dos APPT, unilaterais, bilaterais 
ou multilaterais, tem oferecido aos contribuintes segurança, por um horizonte 
temporal predeterminado, no tratamento fiscal das operações intragrupo.

De facto, os APPT permitem negociar, com a Autoridade Tributária e Aduaneira, a 
metodologia de preços de transferência a adotar pelo contribuinte numa ou várias 
operações vinculadas, metodologia esta que vigorará pelo período abrangido pelo 
acordo, e que atualmente pode ser de até 4 anos (até 2020 o período máximo era 
de 3 anos).

Se, por um lado, são incontornáveis as vantagens desta ferramenta, por outro lado, 
o acordo alcançado deverá ser escrupulosamente cumprido, quer pela Autoridade 
Tributária, quer pelo contribuinte.

A negociação de condições e remuneração de operações entre entidades 
relacionadas deverá ter por base o padrão de mercado. Esta análise é, tipicamente, 
efetuada através da identificação de operações ou entidades comparáveis 
independentes. 

Por uma questão de disponibilidade da informação pública, os dados quantitativos 
são, como regra, dados históricos das entidades, utilizando-se um período 
temporal de 3 a 5 anos para mitigar os efeitos de um ano económico adverso.

Esta limitação de dados disponíveis, necessária para o apuramento do preço ou 
margem de plena concorrência, exige a aplicação de metodologias distintas e mais 
robustas, sob pena de numa eventual negociação ou revisão dos termos do APPT 
no corrente ano ser realizada com base nos dados financeiros disponíveis, os 
quais refletirão, no melhor cenário, as circunstâncias dos comparáveis entre 2015 
e 2019. Tais dados serão o reflexo de anos em que a economia global registou um 
comportamento distinto, em concreto, uma aceleração.

Se possui um APPT (ou se iniciou o procedimento recentemente) deverá avaliar se 
a metodologia de pricing acordada (ou em negociação) é sustentável face ao 
possível impacto da atual pandemia. 

Neste contexto, acreditamos ser o momento critico para a identificação de 
alternativas de pricing para a política intragrupo acordada ou em negociação no 
âmbito de um APPT. Tais alternativas devem ser apresentadas à Autoridade 
Tributária e Aduaneira para avaliação e renegociação das condições do APPT, 
aplicáveis no corrente ano e/ou nos próximos anos. 

- Decrescimento ou
desaceleração da economia

- Alterações significativas nas 
circunstâncias económicas

Revisão/renegociação
do APPT

Estou a equacionar entrar num 
APPT – o que devo considerar?

O APPT termina em 
2020 – deve renovar? 
O que deve ser tido em conta?

Tenho um APPT em vigor 
em 2020 –  posso rever/alterar 
as condições?

É nesta medida que importa recordar que a lei obriga o contribuinte a comunicar à 
Autoridade Tributária e Aduaneira quaisquer alterações significativas verificadas 
nas circunstâncias económicas, que possam afetar a continuidade da aplicação da 
metodologia definida no acordo, por não conduzir a resultados conformes ao 
princípio de plena concorrência.

A atual situação pandémica associada ao COVID19 está a ter um impacto mundial 
muito significativo na performance dos agentes económicos, impacto este que se 
espera de curta duração, mas que pode, na verdade, ter consequências muito 
relevantes no médio-longo prazo, ao diferir decisões de investimento, ao alterar 
comportamentos e padrões de consumo e ao colocar a dinâmica económica 
mundial sob pressão. 

Perante estas circunstâncias excecionais, e tendo em conta os prazos para iniciar 
um procedimento de negociação de APPT ou de renovação de um que termine em 
2020, importa proceder a análises específicas, assentes em informação prospetiva 
ao invés de informação histórica. De igual modo, já que a legislação o permite 
(ainda que com prazos distintos), essa mesma análise critica deve ser feita por 
aqueles que têm APPT em vigor (originais ou renovações).

Para o efeito, sem prejuízo da particularidade de cada processo, é nossa 
recomendação que na avaliação da metodologia de pricing do APPT sejam tidos 
em consideração os seguintes drivers:
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Checklist

De que forma a pandemia 
COVID 19 está a impactar
o meu negócio?

Que política de pricing devo 
equacionar em alternativa?

Qual o suporte económico a 
preparar para apoiar na 
revisão/ renegociação?

Porém, circunstâncias económicas excecionais 
como as que atualmente estamos a viver podem 
tornar os APPT em mecanismos desfasados
da realidade do mercado, com impacto
e consequências relevantes para as operações.

Oscilações significativas na procura dos produtos;

Alterações no modelo de negócio, funções, riscos e ativos utilizados;

Cancelamento ou revisão de contratos com fornecedores e/ou clientes;

Sustentabilidade do pricing acordado ao longo da cadeia de valor do Grupo;

Comportamento e performance dos concorrentes do contribuinte/Grupo;

Comportamento e performance dos clientes do contribuinte/Grupo;

Encerramento/limitações regulamentares nos mercados de destino.
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