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BEPS update – Actions 11
Don’t get caught by complexity
Ação
Action 1
Action 2
Action 3
Action 4
Action 5
Action 6
Action 7
Actions 8-9-10
Action 11
Action 12
Action 13
Action 14
Action 15

Descrição
Address the tax challenges of the digital economy
Neutralise the effects of hybrid mismatch
arrangements
Strengthen CFC rules
Limit base erosion via interest deductions and other
financial payments
Counter harmful tax practices more effectively, taking
into account transparency and substance
Prevent treaty abuse
Prevent the artificial avoidance of PE status
Assure that transfer pricing outcomes are in line with
value creation
Establish methodologies to collect and analyze
data on BEPS and the actions to address it
Require taxpayers to disclose their aggressive tax
planning arrangements
Re-examine transfer pricing documentation
Make dispute resolution mechanisms more effective
Develop a multilateral instrument
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BEPS – Action 11
Improving the analysis of BEPS
A 16 de abril de 2015, a OCDE publicou o relatório preliminar relativo à Ação 11 do
BEPS – Establish methodologies to collect and analyse data on BEPS and the actions to
address it, cujo enfoque é a análise dos dados atualmente disponíveis em matéria de erosão
da base tributável e transferência de lucros e, bem assim, a definição de uma metodologia
para o estudo e monitorização do impacte das medidas que serão implementadas no âmbito
do BEPS.
Atualmente existem estudos académicos que versam sobre a erosão da base tributável e
transferência de lucros. Não obstante, o intuito da OCDE com esta Ação passa pela
implementação de procedimentos que permitam uma análise económica e uma avaliação, tão
objetivas quanto possível, da real extensão e impacte da evasão fiscal nas economias.
É neste contexto que o relatório procura escrutinar a multiplicidade de informação atualmente
à disposição dos policy-makers e investigadores, em função de graus de agregação macro e
micro, e avaliar de que forma a mesma pode ser utilizada na formulação de indicadores de
análise e monitorização do BEPS.
Assim, são sugeridos sete potenciais indicadores, os quais se enquadram, por sua vez, em
cinco categorias distintas. Constituem exemplos de potenciais indicadores a comparação entre
taxas de rendibilidade versus taxas de tributação efetivas e a formulação de métricas que
permitam medir a transferência de lucros provenientes da detenção e do desenvolvimento de
ativos intangíveis. Os indicadores de análise basear-se-ão em informação de âmbito macro
(v.g. dados nacionais agregados) e/ou de âmbito micro (v.g. dados financeiros disponibilizados
pelas empresas ou extraídos de base de dados).
A OCDE propõe ainda a aplicação de duas abordagens distintas, mas complementares entre
si, as quais passam por aferir diferenciais de tributação em função da implementação do BEPS
e o estudo do impacte de ações específicas (v.g. Ações 2 a 10).
Avaliados os prós e contras, a eleição das metodologias de análise a implementar terá em
conta o respeito pela confidencialidade da informação, bem como o impacte ao nível dos
custos administrativos que daí possam advir para os contribuintes e para as autoridades
tributárias.
A versão final do relatório, a ser publicada em setembro de 2015, irá, ainda, conter uma
descrição sumária dos estudos económicos efetuados no âmbito desta Ação.
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What’s next?
What you need to do




Monitorizar os desenvolvimentos da OCDE e dos governos das várias jurisdições onde a
sua empresa ou grupo de empresas se encontra a desenvolver atividades ou naquelas
onde são equacionados investimentos; e
Acompanhar as ações e reações das diversas autoridades competentes, referentes ao
projeto BEPS e às medidas que venham a ser implementadas no âmbito da política fiscal
internacional.

What we offer
A nossa equipa de profissionais, a qual conta com uma vasta experiência no domínio da
tributação nacional e internacional, oferece um acompanhamento altamente especializado
relacionado com os impactes sobre o negócio das empresas no âmbito do BEPS através da
ferramenta Risk Assessor Toolkit, em particular no contexto das regras internacionais anti
abuso, de modo a monitorizar impactes ao nível da estrutura corporativa e da cadeia de valor
da sua empresa e avaliar os riscos e/ou oportunidades associados.

BEPS team
Don’t get caught by complexity. Contact us.
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