
MARIA SIL VANE ELIAS 

OS DIFERENTES METODOS PARA CALCULO DO PRE(:O DE 

TRANSFERENCIA E 0 IMP ACTO NA TRIBUTA(:AO DA EMPRESA. 

CURITIBA 
2008 

Monografia apresentada a 
Universidade Federal do Parana para a 
conclusao do Curso de Especializac;:ao 
em Controladoria, do Departamento 
de Ciencias Contabeis, do setor de 
Ciencias Sociais Aplicadas. 

Orientador Prof. Dr. Ademir 
Clemente. 



RESUMO 

ELIAS, Maria Silvane. Os diferentes metodos para ca1culo do pres:o de transferencia eo 
impacto na tributas:ao da empresa; 2008, 51. Universidade Federal do Parana- Curitiba 
-PR. 

Os aspectos tributarios do pres:o de transferencia no mercado extemo 

praticado entre entidades vinculadas sao urn assunto que vern tomando grandes 

proporyoes tanto na esfera intemacional como no Brasil. Nos termos da legislas:ao em 

vigor as operas:oes de compra e venda entre empresas coligadas devem se submeter a 

determinadas regras de comprovas:ao, os denominados pres:os de transferencia. Devido 

o maior numero de variaveis e da falta de dominio por parte das empresas, pode se dizer 

que o estabelecimento do pres:o de transferencia em operas:oes intemacionais envolve 

urn grau de complexidade maior do as operas:oes intemas. Neste trabalho serao 

apresentados os diversos metodos e seus calculos para determinas:ao do pres:o 

panimetro. 

Palavras-chave: Pres:o de transferencia, pres:o parametro e metodos de determinas:ao dos 
pres:os. 
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1 INTRODU~Ao 

A atual situac;ao da economia mundial faz com que seja cada vez maior o 

numero de fusoes e incorporac;oes de empresas com a presenc;a de investimentos 

estrangeiros em quase todos os paises do globo, o que preocupa os govemantes no 

sentido de monitorar e controlar essas movimentac;oes de capital para evitar evasao de 

divisas ou outras formas de operac;oes ilicitas a fim de escapar da tributac;ao. 

Para tratar dessas operac;oes de importac;oes e exportac;oes entre empresas 

de urn mesmo grupo, ou sediadas em Paises conhecidos como paraiso fiscal criou-se o 

"Transfer Pricing", Prec;o de Transferencia, regulamentado no Brasil pela Lei no 9.430 

de 27/1211996 e que deve ser usada de forma obrigat6ria por todas as empresas 

brasileiras que estejam relacionadas com empresas do grupo no exterior ou empresas em 

paraisos fiscais, entenda-se paises onde nao existe uma fiscalizac;ao tao rigida na 

movimentac;ao de capitais extemos. 

Esta lei tern como principal func;ao evitar que empresas manipulem seus 

prec;os super faturando ou subfaturando produtos ou servic;os nas operac;oes de 

importac;oes e exportac;oes. As transac;oes comerciais entre diferentes unidades de urn 

grupo multinacional podem nao estar sujeitas as mesmas forc;as de mercado em que 

moldadas as relac;oes entre duas firmas independentes. 

Os prec;os de transferencia, assim conceituados os valores fixados nos 

pagamentos de uma empresa para as mercadorias, servic;os ou direitos transferidos para 

outra unidade do mesmo grupo, podem divergir dos prec;os de mercado por razoes de 

marketing ou politica financeira, ou ainda para minimizar tributos. Para assegurar que a 

base tributaria de uma empresa multinacional seja repartida de modo justo, e importante 

que as transferencias dentro de urn grupo se aproximem daquelas que seriam negociadas 

entre firmas independentes. Este o principia do prec;o sem interferencia (arm's length 

price) disposto no Artigo 9° do Modelo de Convenc;ao Tributaria da OCDE. 

No entanto as empresas precisam conhecer a correta aplicac;ao do prec;o 

de transferencia para que nao acabem tendo prejuizos ou ficando expostas a alguma 

penalidade por parte do fisco. 
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PROBLEMA 

Foi a partir de 1995 que os govemos, em nivel mundial, comec;aram a 

regulamentar os prec;os de transferencia. Ate 1995 somente dois paises tinham, em seus 

ordenamentos juridicos, legislac;ao sobre o assunto, mas, atualmente, 30 paises possuem 

legislac;ao especifica a respeito do tema. Trata-se de reflexo da tendencia mundial das 

autoridades tributarias, de estarem atentas as possibilidades de sub e superfaturamento e 

de imporem limites aos prec;os de transferencia nas transac;oes intemacionais. 

Amaral et al (1997, p. 11) de fin em Prec;o de Transferencia como "o 

prec;o praticado em operac;oes intemacionais entre partes relacionadas". Segundo 

Bernard (1998, p.324), "e uma forma de elaborac;ao de prec;os, tecnicamente possivel, 

clara, entendida por todos os centros de responsabilidade e aceita como a melhor forma 

de integrac;ao de objetivos e atividades" 

Por outro lado, as legislac;oes de varios paises, apesar de recentes, tendem 

a urn grau de controle cada vez maior. No Brasil pode se dizer que os 6rgaos 

responsaveis ainda estao se adaptando as normas e legislac;oes. No entanto, e questao de 

pouco tempo para a Receita Federal modemizar sua fiscalizac;ao e preparar uma 

auditoria fiscal criteriosa e detalhada em cima dos prec;os de transferencia. 

Por outro lado, as empresas, de modo geral, possuem muito pouco ou 

nenhum conhecimento tecnico sobre como calcular adequadamente os prec;os de 

transferencia. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

0 objetivo deste trabalho e apresentar uma analise da legisla<;ao 

brasileira sabre os pre<;os de transferencia praticados no comercio internacional e a 

possibilidade de se obter economia tributaria decorrente de sua aplica<;ao. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) identificar OS diversos metodos de determinayaO do valor parfunetro; 

b) evidenciar a necessidade da em pre sa em ter os calculos corretos; 

c) proporcionar a escolha do metoda mais favoravel ao contribuinte; 
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JUSTIFICATIV A 

Diante do exposto por vezes, tomam-se necessario a aplica<;ao de 

metodos e tecnicas especiais, as oportunidades de neg6cio no exterior muitas vezes 

contribuem de forma significativa para a empresa e, assim sendo, os respectivos 

procedimentos adotados devem ser bern embasados juridicamente visando o menor 

impacto possivel de tributa<;ao. 

Os pre<;os de transferencia devem objetivar, alem de uma avalia<;ao 

correta do desempenho economico das unidades de neg6cio envolvidas em transa<;oes 

intemas e extemas, a otimiza<;ao do resultado da companhia como urn todo. Cabe ao 

contribuinte comprovar que o pre<;o por ele efetuado esta em conformidade com o pre<;o 

de mercado, ou o pre<;o praticado com urn terceiro nao relacionado. 

Tratando-se de pre<;os que foram negociados em urn mercado livre e 

aberto, podem eles diferenciar-se daqueles que teriam sido acertados entre parceiros 

comerciais nao relacionados, em transa<;oes comparaveis nas mesmas circunstancias. 

No direito intemo brasileiro, a materia dos pre<;os de transferencia estende-se as trocas 

entre estabelecimentos de uma mesma empresa, situados em diferentes territ6rios. Os 

principios e metodos desenvolvidos pela OECD sao adotados mundialmente. 

A importancia da fixa<;ao de pre<;os de transferencias adequados e de 

interesse em primeiro lugar da propria entidade, pois, uma eventual cobran<;a a maior ou 

a menor implicara desvio de lucros, distorcendo os resultados globais do grupo. 

Tampouco a administra<;ao tributaria podem passar desapercebidas as conseqiiencias de 

distor<;oes de pre<;os, principalmente quando se tratar de transa<;oes entre empresa 

nacional e empresa estrangeira, pois esta distor<;ao podeni estar implicando numa 

possivel evasao na esfera dos tributos aduaneiros; outrossim, porque a distor<;ao nos 

resultados da empresa, seja porque se lan<;ou como despesas maiores que as necessarias 

para a atividade normal da empresa, seja porque se deixou de alocar ao pais resultado ali 

produzido. 
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2 METODOLOGIA 

A metodologia adotada neste estudo envolve pesquisas bibliognificas no 

sentido explorat6rio, para urn melhor entendimento e desenvolvimento do tema a ser 

abordado. 

Com rela<;ao aoestudo explorat6rio ANDRADE (1995, p.98): 

A pesquisa explorat6ria e o primeiro passo de todo o trabalho cientifico. Sao 
finalidades de uma pesquisa explorat6ria, sobretudo quando bibliognifica, 
proporcionar maiores informa96es sobre determinado assunto; facilitar a 
delimita9ao de urn tema de trabalho; definir os objetivos ou formular 
hip6teses de uma pesquisa ou descobrir novo tipo e enfoque para o trabalho 
que se tern em mente. Atraves das pesquisas explorat6rias avalia-se a 
possibilidade de desenvolver uma boa pesquisa sobre determinado assunto. 
Portanto, a pesquisa explorat6ria, na maioria dos casos, constitui urn trabalho 
preliminar ou preparat6rio para outro tipo de pesquisa. 

No que se refere a problematica da pesquisa, utilizar-se-a forma 

qualitativa, para que entao sejam analisados os dados coletados. 

Segundo BEUREN (2003, p. 92): 

Na pesquisa qualitativa concebem-se analises mais profundas em rela9ao ao 
fenomeno que se esta sendo estudado. A abordagem qualitativa visa destacar 
caracteristicas nao observadas por meio de urn estudo quantitativa, haja vista 
a superficialidade deste ultimo. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO 

Observando os objetivos do trabalho e a metodologia proposta para a 

realiza<;ao do mesmo, o estudo divide-seem t6picos. 

No primeiro t6pico apresentou-se o trabalho destacando a introdu<;ao, o 

problema, e a justificativa que levou ao desenvolvimento do mesmo, os objetivos que se 

pretendeu alcan<;ar no decorrer do estudo e os procedimentos metodol6gicos adotados 

na pesqmsa. 

No segundo t6pico, abordou-se a fundamenta<;ao te6rica sobre o tema 

definido, fazendo urn breve comentario sobre o pre<;o de transferencia, sua aplica<;ao, 

destacando as entidades obrigadas ao calculo. Finalizando com os tributos que se 

aplicam o pre<;o de transferencia e regras gerais de sua aplica<;ao. 

No terceiro t6pico, foram apresentados OS metodos de aplica<;ao do pre<;o 

de transferencia, exemplos de calculos e demonstrativos para facilitar a escolha do 

metodo a ser utilizado. 

Por fim, a conclusao. 
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3 FUNDAMENTA<;AO TEORICA 

3.1 PRE<;O DE TRANSFERENCIA OU TRANSFER PRICING 

0 pre<;o de transferencia foi criado para controlar os custos das 

importa<;oes ou das receitas de exporta<;ao nas opera<;oes com empresas vinculadas ou 

quando uma das partes esta sediada em paraiso fiscal. 

0 termo transfer pricing ou pre<;o de transferencia e definido por 

Homgren (2000, p. 639), " ... o pre<;o que uma subunidade (segmento, departamento, 

divisao, etc.) de uma organiza<;ao cobra pelo produto ou servi<;o fomecido a outra da 

mesma organiza<;ao" e tern sido objeto de grandes discussoes em niveis mundiais. Outra 

defini<;ao de pre<;o de transferencia se obtem na doutrina intemacional (OECD), a qual 

define pre<;o de transferencia como o valor cobrado por uma empresa na venda ou 

transferencia de bens, servi<;os ou propriedade intangivel, a empresa a ela relacionada. 

Segundo defini<;ao DIPJ 2005, perguntas e repostas site Receita Federal: 

0 termo "pres;o de transfen3ncia" tern sido utilizado para identificar os 
controles a que estao sujeitas as operas;oes comerciais ou financeiras 
realizadas entre partes relacionadas, sediadas em diferentes jurisdis;oes 
tributarias, ou quando uma das partes esta sediada em paraiso fiscal. Em 
razao das circunstancias peculiares existentes nas operas;oes realizadas entre 
essas pessoas, o pres;o praticado nessas operas;oes pode ser artificialmente 
estipulado e, conseqlientemente, divergir do pres;o de mercado negociado por 
empresas independentes, em condis;oes analogas - pres;o com base no 
principio arm's length. 

0 controle fiscal dos preyOS de transferencia e de responsabilidade das 

administra<;oes tributaria uma vez que e de interesse de Estado evitar a evasao de 

divisas. As Orienta<;oes sobre Pre<;os de Transferencias para Empresas Multinacionais e 

Autoridades Tributarias, publicadas pela OCDE em 1995, assim dispoem sobre a 

aplica<;ao do pre<;o sem interferencia (arm's length price): 

Quando empresas independentes negociam entre elas, as condis;oes de suas 
relas;oes comerciais e financeiras (e.g. o pres;o de produtos transferidos ou 
servis;os prestados e as condis;oes da transfen3ncia ou prestas;ao) 
ordinariamente sao determinadas por fors;as de mercado. Quando empresas 
associadas lidam entre elas, suas relas;oes comerciais e fmanceiras podem nao 
ser da mesma forma diretamente afetadas por fors;as extemas de mercado, 
embora empresas relacionadas muitas vezes procurem reproduzir a dinamica 
das fors;as de mercado nas negocias;oes entre elas ( ... ) As administras;oes 
tributarias nao devem automaticamente assumir que empresas relacionadas 
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tern procurado manipular os seus lucros. Pode haver uma genuina dificuldade 
em determinar de forma acurada o pre<;o de mercado ante a ausencia de 
for<;as de mercado ou quando adotada uma particular estrategia comercial. E 
importante manter em mente que a necessidade de promover ajustes para 
aproximar das negocia<;oes sem interferencia [arm's length dealings] nasce 
desrelacionada de qualquer obriga<;ao contratual assumida pelas partes para 
pagar urn pre<;o em particular ou de qualquer inten<;ao das partes em 
minimizar tributos. Assim, urn ajuste tributario sob o principia do pre<;o sem 
interferencia [arm's length price] nao deve afetar as subjacentes obriga<;oes 
contratuais de prop6sitos nao tributarios entre empresas relacionadas, e 
podem ser apropriados mesmo onde nao ha inten<;ao de minimizar ou evitar 
impasto. A considera<;ao do pre<;o de transferencia [transfer princing] nao 
deve ser confundida com a considera<;ao de problemas de evasao fiscal ou 
elisao fiscal, embora politica de pre<;os de transferencia possam ser usadas 
para esseprop6sito. 

Conforme descrito no site da Receita Federal, DIPJ 2005, perguntas e 

0 controle fiscal dos pre<;os de transferencia se impoe em fun<;ao da 
necessidade de se evitar a perda de receitas fiscais. Essa redu<;ao se verifica 
em face da aloca<;ao artificial de receitas e despesas nas opera<;oes com venda 
de bens, direitos ou servi<;os, entre pessoas situadas em diferentes jurisdi<;oes 
tributarias, quando existe vincula<;ao entre elas, ou ainda que nao sejam 
vinculadas, mas desde que uma delas esteja situada em paraiso fiscal- pais 
ou dependencia com tributa<;ao favorecida ou cuja legisla<;ao intema oponha 
sigilo a divulga<;ao de informa<;oes referentes a constitui<;ao societaria das 
pessoas juridicas ou a sua titularidade. 
Diversos paises vern instituindo esse controle como medida de salvaguarda 
de seus interesses fiscais, haja vista a constata<;ao de manipula<;ao dos pre<;os 
por empresas interdependentes em transa<;oes intemacionais, com o 
inequivoco objetivo de usufruir de regimes tributarios mais favoraveis. 
Assim, ocorre a transferencia de renda de urn Estado para outros que 
oferecem aliquotas inferiores ou concedem isen<;oes, por intermedio da 
manipula<;ao dos pre<;os praticados na exporta<;ao e na importa<;ao de bens, 
servi<;os e direitos. 

As Regras do Pre9o de Transfen3ncia foram introduzidas no 

Ordenamento Juridico Brasileiro no final do ano de 1996. A legisla9ao tributaria 

brasileira (Lei 9.430/96) sobre os Pre9os de Transferencia representa urn marco na 

evolu9ao em dire9ao a intemacionaliza9ao ou globaliza9ao dos resultados das empresas 

multinacionais que atuam no Brasil, buscando tributar neste pais parte desses 

rendimentos. Para efeito, a legisla9ao brasileira exige que os contribuintes demonstrem, 

nas opera9oes de importa9ao ou exporta9ao praticadas com a matriz, uma filial ou 

subsidiaria localizada no exterior, que o pre9o praticado seja o pre9o de mercado. Sao 

adotados metodos de demonstrayaO do preyO de transferencia, conforme dispuser a 

legisla9ao de cada pais. 
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Os primeiros reflexos de tais regras surgiram no Imposto de Renda e na 

Contribui9ao Social sobre o Lucro Liquido, eventualmente devido, no ano de 1998, 

vindo assim a coibir a utiliza9ao de pre9os distintos dos pre9os reais de mercado, por 

intermedio do qual ha a possibilidade da distribui9ao de lucros e dividendos entre a 

mesma corpora9ao sem a devida tributa9ao. 

A transferencia de pre9os passa a ser urn instrumento de grande valia 

para o controle de custos e pre9os conforme a posi9ao e interesse da empresa ou do 

grupo de empresas envolvidos nas opera9oes. 

3.2 ENTIDADES OBRIGADAS AO CALCULO DE PREc;O DE TRANFERENCIA 

Estao obrigadas pela legisla9aO brasileira a observancia das regras de 

pre9os de transferencia as empresas relacionadas conforme site da Receita Federal, DIPJ 

2005, perguntas e repostas: 

a. as pessoas fisicas ou juridicas residentes ou domiciliadas no Brasil que 
praticarem opera<;oes com pessoas fisicas ou juridicas, residentes ou 
domiciliadas no exterior, consideradas vinculadas, mesmo que por intermedio 
de interposta pessoa. 
b. as pessoas fisicas oujuridicas residentes ou domiciliadas no Brasil que 

realizem opera<;oes com qualquer pessoa fisica ou juridica, ainda que nao 
vinculada, residente ou domiciliada em pais que nao tribute a renda ou que a 
tribute a aliquota inferior a 20% (vinte por cento), ou cuja legisla<;ao intema 
oponha sigilo relativo a composi<;ao societaria de pessoas juridicas ou a sua 
titularidade 

Sera considerada vinculada a pes so a juridica domiciliada no Brasil (Lei 

no 9.430, de 1996, art. 23; e Instru9ao Normativa SRF no 243, de 2002, art. 2°): 

1. a matriz desta, quando domiciliada no exterior; 
2. a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior; 
3. a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, cuja 

participa<;ao societaria no seu capital social a caracterize como sua 
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controladora ou coligada, na forma defmida nos§§ 1~ e 2~, art. 243 da Lei n~ 
6.404, de 1976; 
4. a pessoa juridica domiciliada no exterior que seja caracterizada como 

sua controlada ou coligada, na forma definida nos §§ 1~ e 2~, art. 243 da Lei 
n~ 6.404, de 1976; 
5. a pessoa juridica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa 

domiciliada no Brasil estiverem sob controle societario ou administrativo 
comum ou quando pelo menos 10% ( dez por cento) do capital social de cada 
uma pertencer a uma mesma pessoa fisica ou juridica; 
6. a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, que, 

em con junto com a pessoa juridica domiciliada no Brasil, tiver participar;ao 
societaria no capital social de uma terceira pessoa juridica, cuja soma as 
caracterizem como controladoras ou coligadas desta, na forma definida nos 
§ § 1 ~ e 2~, art. 243 da Lei n~ 6.404, 1976; 
7. a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, que 

seja sua associada, na forma de cons6rcio ou condominia, conforme defmido 
na legislar;ao brasileira, em qualquer empreendimento; 
8. a pessoa fisica residente no exterior que for parente ou afim ate o 

terceiro grau, c6njuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou de 
seu s6cio ou acionista controlador em participar;ao direta ou indireta; 
9. a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, que 

goze de exclusividade, como seu agente, distribuidor ou concessionario, para 
a compra e venda de bens, servir;os ou direitos; 
10. a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, em 

relar;ao a qual a pessoa juridica domiciliada no Brasil goze de exclusividade, 
como agente, distribuidora ou concessionaria, para a compra e venda de bens, 
servir;os ou direitos. 

Para efeito do item 5, considera-se que a empresa domiciliada no exterior 
estao sob controle: 

a. societario comum, quando uma mesma pessoa fisica ou juridica, 
independentemente da localidade de sua residencia ou domicilio, seja titular 
de direitos de s6cio em cada uma das referidas empresas, que lhe assegurem, 
de modo permanente, prepondenincia nas deliberar;oes sociais daquelas e o 
poder de eleger a maioria dos seus administradores; 
b. administrativo comum, quando: 

b.1) cargo de presidente do conselho de administrar;ao ou de diretor
presidente de ambas tenha por titular a mesma pessoa; 
b.2) cargo de presidente do conselho de administrar;ao de uma e o de diretor

presidente de outra sejam exercidos pela mesma pessoa; 
b.3) uma mesma pessoa exercer cargo de direr;ao, com poder de decisao, em 

ambas as empresas. 
Na hip6tese do item 7, as empresas serao consideradas vinculadas somente 

durante o periodo de durar;ao do cons6rcio ou condominia no qual ocorrer a 
associar;ao. 
Para efeito do item 8, considera-se companheiro de diretor, s6cio ou 

acionista controlador da empresa domiciliada no Brasil, a pessoa que com ele 
conviva em carater conjugal, conforme o disposto na Lei nQ 9.278, de 1996. 
Na hip6teses dos incisos 9 e 10: 

a. a vincular;ao somente se aplica em relar;ao as operar;oes com os bens, 
servir;os ou direitos para o quais se constatar a exclusividade; 
b. sera considerado distribuidor ou concessionario exclusivo, a pessoa 

fisica ou juridica titular desse direito relativamente a uma parte ou a todo o 
territ6rio do pais, inclusive do Brasil; 
c. a exclusividade sera constatada por meio de contrato escrito ou, na 

inexistencia deste, pela pratica de operar;oes comerciais, relacionadas a urn 
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tipo de bern, servi<;o ou direito, efetuadas exclusivamente entre as duas 
empresas ou exclusivamente por intermedio de uma delas. 

3.2.1 PAISES COM TRIBUTA<;AO FAVORECIDA 

Pais com tributa<;ao favorecida, segundo o art. 24 da Lei n£ 9.430, de 

1996, com as altera<;oes introduzidas pelos arts. 3£ e 4£ da Lei n£ 10.451. de 2002, eo 

pais ou a dependencia: 

a. que nao tribute a renda ou que a tribute a aliquota inferior a 20% (vinte 
por cento ). Devendo ser considerada a legisla<;ao tributaria do referido 
pais, aplicavel as pessoas fisicas ou as pessoas juridicas, conforme a 
natureza do ente com o qual houver sido praticada a opera<;ao, 
considerando-se separadamente a tributa<;ao do trabalho e do capital, 
bern como as dependencias do pais de residencia ou domicilio, e 

b. cuja legisla<;ao intema oponha sigilo relativo a composi<;ao societaria de 
pessoas juridicas ou a sua titularidade. 

A Instru<;ao Normativa n. o 188 de 2002, traz a rela<;ao de paises com a 

tributa<;ao favorecida. 

Ainda sobre os Paises com tributa<;ao favorecida o Regulamento do 

Imposto de Renda artigo 245 traz as seguintes disposi<;oes: 

As disposi<;5es relativas a pre<;os, custos e taxas de juros, constantes 
dos arts. 240, 241, 242 e 243, ap1icam-se, tambem, as opera<;oes 
efetuadas por pessoa fisica ou juridica residente ou domiciliada no 
Brasil, com qualquer pessoa fisica ou juridica, ainda que nao 
vinculada, residente ou domiciliada em pais que nao tribute a renda 
ou que a tribute a aliquota maxima inferior a vinte por cento (Lei n" 
9.430, de 1996, art. 24). 

§ 1" Para efeito do disposto na parte fma1 deste artigo, sera 
considerada a legisla<;ao tributaria do referido pais, aplicavel as 
pessoas fisicas ou as pessoas juridicas, conforme a natureza do ente 
como qual houver sido praticada a opera<;ao (Lei n" 9.430, de 1996, 
art. 24, § 1 "). 

§ 2" No caso de pessoa fisica residente ou domiciliada no Brasil 
(Lei n" 9.430, de 1996, art. 24, § 2"): 

I- o valor apurado segundo os metodos de que trata o art. 241 sera 
considerado como custo de aquisi<;ao para efeito de apura<;ao de 
ganho de capital na aliena<;ao do bern ou direito; 



II - o pre<;o relativo ao bern ou direito alienado, para efeito de 
apura<;ao de ganho de capital, sera o apurado de conformidade com 
o disposto no art. 240; 

III - sera considerado como rendimento tributavel o pre<;o dos 
servi<;os prestados apurado de conformidade com o art. 240; 

IV - serao considerados como rendimento tributavel os juros 
determinados de conformidade como art. 243. 

3.2.2 TRIBUTOS QUE SE APLICAM 0 PRE<:;O DE TRANSFERENCIA 
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0 pre<;o de transferencia e aplicado ao Impasto de Renda e a 

Contribui<;ao Social sobre o Lucro Liquido, a empresa pode optar por fazer lan<;amento 

contabil ou controlar na parte "B" do Lalur, Livro de Apura<;ao do Lucro Real. Sera 

considerado sempre periodo anual fiscal, encerrados em 31 de dezembro ( ainda que a 

empresa apure o lucro real trimestral) ou o periodo compreendido entre o inicio do ano

calendario e a data de encerramento das atividades. 0 eventual ajuste sera, em 

conseqi.iencia, efetuado em 31 de dezembro ou na data de encerramento das atividades, 

exceto nos casos de suspeita de fraude. 

3.3 PRE<:;O P AAAMETRO 

:E o prevo apurado por mew dos metodos de pre<;os de transferencia 

constantes da legisla<;ao brasileira. E o custo ou pre<;o medio calculado produto a 

produto, ou a media aritmetica ponderada de pre<;os praticados em opera<;oes entre 

empresas independentes coletados e ajustados, conforme metodo definido em lei, 

escolhido pelo contribuinte. 

0 Regulamento do Impasto de renda artigo 242 traz as apura<;oes de 

custos e pre<;os medios previstos na legisla<;ao: 

Art. 242. Os custos e pre<;os medios a que se referem os arts. 240 e 
241 deverao ser apurados com base em (Lei n~ 9.430, de 1996, art. 
21): 



I - publica~oes ou relat6rios oficiais do govemo do pais do 
comprador ou vendedor ou declara~ao da autoridade fiscal desse 
mesmo pais, quando com ele o Brasil mantiver acordo para evitar a 
bitributa~ao ou para interdimbio de informa~oes; 

II - pesquisas efetuadas por empresa ou institui~ao de not6rio 
conhecimento tecnico ou publica~oes tecnicas, em que se 
especifiquem o setor, o periodo, as empresas pesquisadas e a 
margem encontrada, bern como identifiquem, por empresa, os dados 
coletados e trabalhados. 

§ 1~ As publica~oes, as pesquisas e os relat6rios oficiais somente 
serao admitidos como prova se houverem sido realizados com 
observancia de metodos de avalia~ao intemacionalmente adotados e 
se referirem a periodo contemporaneo com o de apura~ao da base de 
calculo do imposto da empresa brasileira (Lei~ 9.430, de 1996, art. 
21, § 1~). 

§ 2~ Admitir-se-ao margens de lucro diversas das estabe1ecidas nos 
arts. 240 e 241, desde que o contribuinte as comprove com base em 
publica~oes, pesquisas ou relat6rios elaborados de conformidade 
como disposto neste artigo (Lei n~ 9.430, de 1996, art. 21, § 2~). 

§ 3~ As publica~oes tecnicas, as pesquisas e os relat6rios a que se 
refere este artigo poderao ser desqualificados mediante ato do 
Secretario da Receita Federal, quando considerados inid6neos ou 
inconsistentes (Lei n~ 9 .430, de 1996, art. 21, § 3~). 

As opera96es que estao sujeitas ao pre9o de transferencia sao: 

a. as importa96es de hens, servi9os e direitos; 

b. as exporta96es de hens, servi9os e direitos; 
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c. os juros pagos ou creditados em opera96es financeiras, quando 

decorrentes de contrato nao registrado no Banco Central do Brasil; 

d. os juros auferidos em opera96es financeiras, quando decorrentes de 

contrato nao registrado no Banco Central do Brasil; 

Para cada uma dessas opera96es existem diferente metodos determinados 

pela legisla9ao para se chegar ao pre9o panimetro. 

Na exportayao deveni ser feita uma pre-amilise chamada "Safe Harbour" 

que sao as condi96es de salvaguarda que podem resultar na dispensa de apura9ao do 

Pre9o de Transferencia. Tais condi96es encontram-se previstas nos art.s 35 e 36 da 

Instru9ao Normativa no 243 de 2002, sendo elas: se o lucro liquido apurado atingiu o 

valor minimo de 5%, nao precisa efetuar ajuste; OU, se 0 preyO medio da exportayaO e 

inferior a 90% do praticado no mercado interno tambem estani dispensado de fazer o 
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ajuste. PonSm nas operac;oes com Paises com tributac;ao favorecida nao se aplica a 
I 

dispensa, pois a legislac;ao preve que a dispensa da comprovac;ao nao se aplicara as 

vendas efetuadas para empresas vinculadas ou domiciliadas em paises com tributac;ao 

favorecida ou cuja legislac;ao oponha sigilo a composic;ao societaria. 

Ja na hip6tese de importac;ao, quando o prec;o parametro, apurado pelos 

metodos de importac;ao foi inferior ao prec;o praticado na importac;ao, significa que 0 

contribuinte reconheceu como custo ou despesa urn valor maior que o devido, portanto, 

esta diferenc;a devera ser tributada. 

3.4 PREc;O PRATICADO 

A determinac;ao do prec;o praticado pela empresa e a media aritmetica 

ponderada dos prec;os de compra ou venda de urn determinado produto durante o 

exercicio em questao assim como no prec;o pan1metro o calculo e feito produto a 

produto. 

Exemplo Prec;o Praticado Importac;ao: 

TABELA 1 - CALCULO DO PRE<;O UNITARIO PRATICADO 
IMPORTA<;AO 

Praticado Unit.= Custo T tde Total 
Fonte: A Autora 
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Exemplo Pre<;o Praticado Exporta<;ao: 

TABELA 2- CALCULO DO PRE<;O UNITARIO PRATICADO IMPORTA<;AO 

34480 
34657 

tde Total 
Fonte: A Autora 

3.5 REGRAS GERAIS E ESFERA DE APLICA<;AO 

Como ja citado anteriormente, o regime dos pre<;os de transferencia tern 

como modelo o principia de plena concorrencia, em tomo do qual se foi firmando urn 

amplo consenso intemacional por se entender que a sua ~do<;ao permite nao s6 

estabelecer uma paridade no tratamento fiscal entre as empresas integradas em grupos 

intemacionais e empresas independentes como neutralizar certas praticas de evasao 

fiscal e assegurar a conseqliente prote<;ao da base tributavel intema. 

0 principia esta incorporado nos modelos de conven<;ao destinados a 

eliminar a dupla tributa<;ao nos impostos sobre o rendimento da OCDE e das Na<;oes 

Unidas e as regras sobre sua aplica<;ao tern vindo a ser desenvolvidas em sucessivos 

relat6rios produzidos e divulgados pelo Comite dos assuntos fiscais da OCDE. 

A eficiente aplica<;ao das regras sobre pre<;os de transferencia requer urn 

elevado grau de colabora<;ao entre os contribuintes e a administra<;ao tributaria, sendo 

assim, e dado particular relevo as obriga<;oes relativas a informa<;ao e documenta<;ao 
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que o sujeito passivo deve obter, produzir e manter para justificar a politica adotada em 

materia de pre<;os de transferencia. 

Contudo a lista elaborada sobre informa<;ao e documenta<;ao relevante 

nao e exaustiva, sendo legitima a expectativa, por parte da administra<;ao tributaria, que 

o contribuinte possua, e possa fomecer para analise, os elementos que perante os fatos e 

circunstancias concretas que caracterizam a sua atividade e num quadro de boas praticas 

comerciais e financeiras, deveria razoavelmente deter para determinar e comprovar a 

conduta adotada na fixa<;ao dos pre<;os de transferencia, sem que, no entanto, seja 

obrigado a incorrer em custos de observancia desproporcionados. 

As regras sobre pre<;os de transferencia nao permitem atuar como rigor e 

a precisao pr6prios de uma ciencia exata, porquanto a confiabilidade dos resultados 

obtidos com a aplica<;ao de metodologias preconizadas para a determina<;ao dos termos 

e condi<;oes que seriam normalmente aceites ou praticados numa opera<;ao comparavel 

entre partes independentes depende, em grande medida, de analises complexas e 

elaborada em que entra urn grande numero de variaveis, da disponibilidade e facilidade 

de recolha de dados comparaveis extemos e do maior ou menor apelo a criterios de 

indole subjetiva e aos pressupostos basicos assumidos. 

Em vigor desde 1997, a legisla<;ao brasileira obriga os contribuintes a 

manterem certos controles e documentos para cumprir as regras de pre<;os de 

transferencia. Convem destacar que OS metodos de comprova<;ao dos pre<;os de 

transferencia devem ser aplicados com razoabilidade. No Brasil, a legisla<;ao aplicavel, 

mostra dificuldades em sua aplica<;ao, face a complexidade e rigidez de seus 

procedimentos. 

0 pnmelro passo e 0 mapeamento das opera<;oes de importa<;ao e 

exporta<;ao realizadas com pessoas consideradas vinculadas, seguido da escolha dos 

metodos a serem adotados para comprova<;ao dos pre<;os e, por fim, a confec<;ao das 

planilhas exigidas pela legisla<;ao. 

No caso dos contribuintes que tern sido alvo da fiscaliza<;ao pela 

Delegacia de Assuntos Intemacionais, e fundamental a coleta de dados e prepara<;ao dos 

documentos a serem entregues a fiscaliza<;ao, mais uma vez vale ressaltar que o onus da 

prova cabe ao contribuinte. 
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4 METODOS DE APURA(:AO DO PRE(:O PARAMETRO 

Metodos de apurac;ao do prec;o parfunetro sao assim definido no site da 

Receita Federal, DIPJ 2005, perguntas e repostas: 

Sao metodos determinados em lei, com o prop6sito de assegurar que os 
pre<;os considerados para apurar o lucro real, presumido ou arbitrado, e a base 
de calculo da contribui<;ao social sobre o lucro liquido se aproximem, tanto 
quanto possivel, dos pre<;os de mercado. 
Cada urn dos metodos possui o seu respectivo ajuste, cujo objetivo e permitir 
a compara<;ao entre os pre<;os pelos quais sao vendidos/comprados hens, 
servi<;os e direitos identicos ou similares, mesmo quando negociados em 
condi<;oes diferentes. Assim, o Metodo dos Pre<;os Independentes 
Comparados (PIC) autoriza ajustes de pre<;os relacionados, por exemplo, a 
prazos de pagamento e quantidades negociadas. 

Ainda sobre os metodos de apurac;ao do prec;o parfunetro compete 

salientar que a empresa na qualidade de contribuinte pode optar pelo metodo que 

trouxer menor ajuste sem com isso estar incorrendo em fraude tributaria, conforme 

Regulamento do Imposto de Renda §52 "Na hip6tese de utilizac;ao de mais de urn 

metodo, sera considerado o menor dos valores apurados, observado o disposto no 

paragrafo subseqiiente (Lei n2 9.430, de 1996, art. 19, §52)". 

4.1 APLICAC,::AO DO PREC,::O DE TRANSFERENCIA NAS IMPORTAC,::OES 

Para que os custos e despesas relativas a bens, servwos ou direitos, 

constantes dos documentos de importac;ao ou aquisic;ao, nas operac;oes efetuadas com 

pessoas vinculadas no exterior ou domiciliadas em paraisos fiscais, sejam dedutiveis na 

determinac;ao do lucro real e da base de calculo da contribuic;ao social sobre o lucro, 

eles nao poderao exceder ao prec;o determinado por urn dos seguintes metodos: 

1. Metodo dos Prec;os Independentes Comparados (PIC); 

2. Metodo do Prec;o de Revenda Menos Lucro (PRL Revenda), com margem de 

lucro de 20% (vinte por cento ); 



3. Metodo do Prec;o de Revenda menos Lucro (PRL Produc;ao ), com margem de 

lucro de 60% (sessenta por cento ); e 

4. Metodo do Custo de Produc;ao Mais Lucro (CPL), com margem de 20% (vinte 

por cento). 

4.1.1 UTILIZA<;AO DO METODO DOS PRE<;OS INDEPENDENTES 
COMP ARADOS -PIC 
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Este metodo corresponde a media aritmetica anual dos prec;os de bens, 

servic;os ou direitos, identicos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros 

paises, em operac;oes de compra e venda em condic;oes de pagamento semelhantes. 

Este metodo pode ser aplicavel somente para as atividades de importac;ao 

para posterior revenda. Pela falta de produtos identicos ou similares a venda no 

mercado, encontra-se dificuldade de aplicac;ao deste metodo. 

Para se apurar o prec;o parfunetro pelo PIC a empresa teria de obter o 

prec;o de seu fomecedor, pessoa coligada, para urn outro cliente que nao fosse do grupo. 

0 paragrafo (mico do art. 8° da Instruc;ao Normativa n° 243 de 2002, 

determina que: 

para o calculo do prec;o parametro, com base no metodo PIC, somente serao 
considerados, sem ordem de prioridade, os prec;os dos hens, servic;os ou 
direitos, identicos ou similares: 

a. vendidos pela mesma empresa exportadora, a pessoas juridicas nao 
vinculadas, residentes ou nao residentes; 
b. adquiridos pela mesma importadora, de pessoas juridicas nao 
vinculadas, residentes ou nao residentes; 
c. em operac;oes de compra e venda praticadas entre outras pessoas 
juridicas nao vinculadas, residentes ou nao residentes. 

De acordo com o exposto entende-se que sao aspectos fundamentais do 

metodo PIC: obter dados de fomecedores ou concorrentes, comparar os prec;os com 

empresas nao vinculadas e independentes, utilizando a media do Brasil ou de outros 
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paises, alem disto o pres:o e os ajustes poderao variar de acordo com o ramo do neg6cio 

e a legislas:ao especifica. 

No caso de importas:ao de hens, servis:os e direitos identicos, so mente 

sera permitida a efetivas:ao de ajustes relacionados no art. 9° da Instrus:ao Normativa no 

243, de 2002: 

a. prazo para pagamento; 
b. quantidades negociadas; 
c. obrigavao por garantia de funcionamento do bern ou da aplicabilidade do 

servivo ou direito; 
d. obrigavao pela promovao, junto ao publico, do bern, servivo ou dire ito, 

por meio de propaganda e publicidade; 
e. obrigavao pelos custos de fiscalizavao de qualidade, do padrao dos 

servivos e das condivoes de higiene; 
f. custos de intermediavao, nas operavoes de compra e venda, praticadas 

pelas empresas nao vinculadas, consideradas para efeito de comparavao 
dos prevos; 

g. acondicionamento; 
h. frete e seguro. 

Apesar de parecer urn metodo de facil aplicas:ao pode apresentar algumas 

dificuldades como cita Matos (1999, p. 68): 

Em algumas situavoes especificas, este metoda e de dificil aplicavao pela 
inexistencia de produtos identicos e similares a venda no mercado. Eo caso 
de aquisivoes das empresas vinculadas localizadas no exterior dos 
concentrados de refrigerantes, de produtos considerados agentes ativos dos 
laborat6rios farmaceuticos e outros produtos resultados, muitas vezes, de 
formulas ou processos que seus detentores nao pretendam divulgar. 

A aplicas:ao deste metodo e dificultada pela inexistente de similares no 

mercado. Alem disso, para que seja colocado em pratica, este metodo utiliza-se de 

informas:oes de terceiros, o que nem sempre sao de facil acesso. 

Na tabela 3 e apresentado urn exemplo de apuras:ao do Pres:o de 

Transferencia pelo metodo PIC. 
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TABELA 3 -ME TO DO DOS PRE<; OS INDEPENDENTES COMP ARADOS -PIC 

10.000 
650.000 00 

Fonte: A Autora 

Com base no exemplo acima conclui-se que se o pre9o de importa9ao e 

maior que o pre9o medio de mercado, devendo-se tributar a diferen9a. 

4.1.2 UTILIZA<;AO DO METODO DO PRE<;O DE REVENDA MEN OS LUCRO -
PRL20% 

0 PRL corresponde a media aritmetica dos preyOS de revenda dos bens, 

servi9os e direitos, diminuidos dos descontos incondicionais concedidos, dos impostos e 

contribui96es pagas. A margem de lucro de 20% deveni ser aplicada sobre o valor total 

da nota fiscal diminuido dos descontos incondicionais concedidos. 

Este metodo nao pode ser aplicado a servi9os de qualquer natureza, bern 

como, na importa9ao de produtos que serao futuramente empregados pela importadora, 

na produ9ao e outros produtos. Portanto, este metodo somente podeni ser utilizado nas 

importa96es de mercadorias destinadas exclusivamente a revenda. 

Para determina9ao do pre9o de revenda, deveni ser utilizado na 

compara9ao o valor que a empresa pratica em opera96es que nao se realizem com 

coligadas. 
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Ainda sobre ajustes do pre<;o de revenda deve-se se excluir o IPI 

incidente na venda conforme site da Receita Federal, DIPJ 2005, perguntas e repostas: 

Nao se incluem na composir;ao da receita bruta os impostos nao-cumulativos 
(tais como o IPI), cobrados do comprador ou contratante, dos quais o 
vendedor dos bens ou o prestador dos servir;os sejam meros depositarios. 
Imposto nao-cumulativo e aquele em que se abate, em cada operar;ao, o 
montante de imposto cobrado nas operar;oes anteriores. 
lgualmente, nao deve ser computado no custo de aquisir;ao das mercadorias e 
das materias-primas o IPI que vai ser recuperado em operar;ao de venda 
posterior. 
Portanto, na apurar;ao do prer;o parametro - com base no Metodo do Prer;o de 
Revenda menos Lucro (PRL ), com mar gem de lucro de 20% ( vinte por cento) 
-, nao se inclui o IPI, quando da saida da mercadoria, por nao compor a 
Receita Bruta. 
Dessa forma, na comparar;ao do prer;o parametro com o prer;o praticado na 
importar;ao, deve-se excluir o IPI do prer;o de aquisir;ao. 

A seguir urn exemplo da apura<;ao do pre<;o panlmetro pelo metodo do 

pre<;o de revenda menos o lucro. 

Para a determina<;ao do pre<;o de referencia, aplica-se a seguinte equa<;ao: 

PRL =A- (B + C + D +((A- B) x 20%)) 

A= Media aritmetica de pre<;os de revenda de bens e servi<;os a empresas nao 
vinculadas 
B= Descontos incondicionais concedidos e demonstrados em nota fiscal 
C= Impostos e contribui<;oes incidentes sobre as vendas (ISS, ICMS, PIS, COFINS) 
D= Comissoes e corretagens pagas 

Quadro 1 - Composi<;ao Calculo PRL 20% 
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TABELA 4- EXEMPLO DE CALCULO PELO PRL 20% 

650.000,00 
65,00 

Fonte: A Autora 

Pelo exemplo ac1ma se conclui que nao ha ajuste nas opera<;5es 

praticando-se o PRL 20%, pois o pre<;o de compra e menor que o pre<;o de revenda -

( descontos + impastos + 20% do lucro ). Se o pre<;o de compra fosse maior que o pre<;o 

de revenda - ( descontos + impastos + 20% de lucro ), a empresa teria de tributar a 

diferen<;a. 

Premissas para Realiza<;ao do Exemplo: 

· 0 pre<;o das opera<;5es de venda para empresas nao vinculadas foi 

obtido pela media das opera<;5es realizadas no periodo; 

· A quantidade negociada pela importadora representa a quantidade total 

adquirida da empresa vinculada, no periodo; 

Os ajustes correspondem a media das opera<;5es realizadas no periodo; 

A margem de lucro foi apurada de acordo como previsto na legisla<;ao 

sobre pre<;os de transferencia, e corresponde a 20% sobre o pre<;o de 

revenda 

diminuido, exclusivamente, dos descontos incondicionais; 

Todos os itens importados no ano-calendario foram revendidos no 

mesmo ano-calendario. Caso houve-se saldo remanescente de estoques, 

as adi<;5es seriam realizadas no periodo de apura<;ao em que o estoque for 

alienado e onerar o resultado com a baixa do custo. 
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4.1.3 UTILIZA<;AO DO METODO DO PRE<;O DE REVENDA MEN OS LUCRO
PRL60% 

0 metodo PRL 60 % foi trazido ao ordenamento juridico brasileiro pela 

Lei n.0 9959/00, que alterou o artigo 18 da Lei n. 0 9430/96, possibilitando a utiliza9ao 

do metodo PRL para OS casos de importayaO de insumos e produtos aplicados a 
produ9ao de hens nacionais. Para tanto, esta nova metodologia determinava a aplicayao 

de margem de lucro de 60%. 

Nesse ponto e importante ressaltar que existe urn questionamento juridico 

por parte das empresas quanto ao calculo do PRL 60%. 

De acordo com a Lei n° 9959/00 art. 2°: 

Art. 2° - A alinea "d" do inciso II do art. 18 da Lei n° 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte reda~ao: 
"d) da margem de lucro de: 
1. sessenta por cento, calculada sobre o pre~o de revenda ap6s deduzidos os 
valores referidos nas alineas anteriores e do valor agregado no Pais, na 
hip6tese de bens importados aplicados a produ~ao; 
2. vinte por cento, calculada sobre o pre~o de revenda, nas demais hip6teses." 

Em 30 de mar9o de 2001, foi editada a Instruyao Normativa da Secretaria 

da Receita Federal- SRF n° 32, a qual, a exemplo da Lei n° 9.959/00 e da Instruyao 

Normativa anterior, determinou, no§ 11 do seu artigo 12, que a margem de lucro seria o 

resultado da aplica9ao do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre a media dos 

pre9os de venda do bern produzido, diminuidos dos descontos incondicionais 

concedidos, dos impostos e contribui9oes incidentes sobre as vendas, comissoes e 

corretagens pagas, e do valor agregado ao bern produzido no Pais: 

§ 11. Na hip6tese do panigrafo anterior, o pre~o a ser utilizado como 
parametro de compara~ao sera a diferen~a entre o pre~o liquido de venda e a 
margem de lucro de sessenta 
por cento, considerando-se, para este fim: 
( ... ) 
II - margem de lucro, o resultado da aplica~ao do percentual de sessenta por 
cento sobre a media aritmetica dos pre~os de venda do bern produzido, 
diminuidos dos descontos incondicionais concedidos, dos impostos e 
contribui~oes sobre as vendas, das comissoes e corretagens pagas e do valor 
agregado ao bern produzido no Pais. 

Mais recentemente, a Secretaria da Receita Federal publicou a Instruyao 

Normativa (SRF) n° 243, de 13 de novembro de 2002, revogando integralmente e de 

forma expressa a Instruyao Normativa (SRF) no 32/01, que entrou em vigor na data de 

sua publicayao. Esta IN n° 243/02 trouxe, no § 11 do seu artigo 12, uma nova 

metodologia de apura9ao do pre9o pan1metro de acordo segundo a qual a margem de 

lucro seria o resultado da aplicayao do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre a 
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participa<;ao do bern importado no pre<;o de venda do bern produzido. A participa<;ao, 

por sua vez, seria calculada de acordo com o percentual correspondente ao custo do bern 

importado em rela<;ao ao custo total do produto, o qual poderia comportar, alem do bern 

importado, outros bens ou custos de produ<;ao havidos no Brasil. 

Nesta hip6tese, o pre<;o parametro dos bens, servi<;os ou direitos 

importados seni apurado excluindo-se o valor agregado no Pais e a margem de lucro de 

60 %, conforme metodologia a seguir: 

A - pre<;o liquido de venda: a media aritmetica ponderada dos pre<;os de 

venda do bern produzido, diminuidos dos descontos incondicionais 

concedidos, dos impostos e contribui<;oes sobre as vendas e das 

comissoes e corretagens pagas; 

B - percentual de participa<;ao dos bens, servi<;o ou direitos importados 

no custo total do bern produzido: a rela<;ao percentual entre o valor do 

bern, servi<;o ou direito importado no custo total do bern produzido, 

calculada em conformidade com a planilha de custos da empresa; 

C - participa<;ao dos bens, servi<;os ou direitos importados no pre<;o de 

venda do bern produzido: a aplica<;ao do percentual de participa<;ao do 

bern, servi<;o ou direito importado no custo total, apurado conforme o 

item "b" sobre o pre<;o liquido de venda calculado de acordo como item 

"a"; 

D - margem de lucro: a aplica<;ao do percentual de 60 % sobre a 

"participa<;ao do bern, servi<;o, ou direito importado no pre<;o de venda do 

bern produzido", calculado de acordo como item "c"; 

E- pre<;o parametro: a diferen<;a entre o valor da "participa<;ao do bern, 

servi<;o ou direito importado no pre<;o de venda do bern produzido", 

calculado conforme item "c" e a margem de lucro de 60 %, calculada de 

acordo com o item "d". 

Nessa nova metodologia o calculo do PRL 60 diverge substancialmente 

daquela prevista nas instru<;oes normativa anteriores esse e o questionamento por parte 

das empresas uma vez que segundo pareceres de juristas esta forma de calculo traz 

grandes distor<;oes no metodo previsto em lei ferindo principios como da legalidade e 

capacidade contributiva. 
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Contudo neste trabalho os calculos e exemplos serao feitos de acordo 

com a IN 243 de 2002 em vigor. 

A seguir urn exemplo da apura<;ao do pre<;o panimetro pelo PRL60 de 

acordo com a IN 243 de 2002. 

TABELA 5- EXEMPLO DE CALCULO PELO PRL 60% 

156 00 
93,60 
62 

65 00 

Fonte: A Autora 



4.1.4 UTILIZA<;AO DO METODO DO CUSTO DE PRODU<;AO MAIS LUCRO -
CPL 
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E o custo medio de produ<;ao dos bens, servi<;os ou direitos, identicos ou 

similares, no pais onde tiverem sido originalmente produzidos, acrescidos de impostos e 

taxas cobradas no referido pais, na exporta<;ao, e de margem de lucro de 20%, calculada 

sobre o custo apurado. 

Este metodo pode ser utilizado tanto para produtos de revenda, quanto 

para produtos que forem utilizados no processo de produ<;ao de outros bens pela 

empresa importadora. 

Esse metodo quase nao e utilizado pelas empresas, pois o mesmo requer 

a informa<;ao dos custos de produ<;ao do exportador, algo que as vezes se toma 

impossivel. Outro problema reside na restri<;ao do que pode ser considerado como custo 

de produ<;ao do exportador. 

Os documentos para comprova<;ao dos custos de produ<;ao dos bens e 

servi<;os sao os relacionados na IN 243 de 2002. 

Os documentos habeis para a comprova<;ao dos custos de produ<;ao dos bens 
e servi<;os importados poderao ser as c6pias dos documentos que embasaram 
os registros constantes dos livros contabeis, tais como, faturas comerciais de 
aquisi<;ao das materias primas e outros bens ou servi<;os utilizados na 
produ<;ao, planilhas de rateio do custo de mao de obra e c6pias das folhas de 
pagamentos, comprovantes de custos com loca<;ao, manuten<;ao e reparo dos 
equipamentos aplicados na produ<;ao, demonstrativos dos percentuais e dos 
encargos de deprecia<;ao, amortiza<;ao ou exaustao utilizados e das quebras e 
perdas alocadas, observando-se o disposto no § 4o do art. 13 da IN SRF no 
243, de 2002. Devendo ainda apresentar a c6pia da declara<;ao do imposto 
sobre a renda entregue ao fisco do outro pais, equivalente a DIPJ do Brasil. 
Esclarecemos que qualquer documento de procedencia estrangeira, para 
produzir efeitos legais no Pais e para valer contra terceiros e em reparti<;5es 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territ6rios e dos Municipios 
ou em qualquer insHincia, juizo ou tribunal, deve ser vertido em vermiculo. 
Alem disso, deve ser legalizado em seu pais de origem, ou seja, notarizado, 
consularizado e registrado em Cart6rio de Registro de Titulos e Documentos 
(Lei n° 10.406, de 2002, art. 224 - Novo C6digo Civil; C6digo de Processo 
Civil; arts. 129 e 148; Lei no 6.015, de 1973; e PN CST no 250, de 1971). 

Para a determina<;ao do pre<;o parametro por esse metodo aplica-se a 

seguinte equa<;ao: 
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CPL = E + F + (20% x (E)) 

E = Custo media de produc;ao dos bens, servic;os ou direitos, identicos ou similares, 
no pals onde tiverem sido originariamente produzidos; 
F =Impastos e taxas cobrados pelo referido pals na exportacao. 

Quadro 2 - Composi<;ao Calculo CPL 

A margem de lucro sera aplicada sobre os custos apurados antes das 

incidencias dos impostos e taxas, exigidos no pais de origem, sobre o valor do bern, 

servi<;o ou direito adquirido pela empresa no Brasil. 

TABELA 6- EXEMPLO DE CALCULO PELO CPL 

50,00 

20% 10,00 

* custos medios e pre<;os de importa<;ao medios baseados em taxas cambiais 
da data do £H3 •:•<->.., t·v:n·ar>A 

Fonte: A Autora 
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Pelo exemplo da tabela 6, visto que a media aritmetica dos pre<;os de 

importa<;ao ser superior ao pre<;o parametro apurado pelo CPL, conclui-se que o valor 

excedente devera ser oferecido a tributa<;ao. 

Condi<;oes para Realiza<;ao do Exemplo: 

· Os custos foram os obtidos da demonstra<;ao de custos do exportador, 

para o periodo de apura<;ao dos tributos sobre os lucros com as informa<;oes exigidas 

pela legisla<;ao tributaria brasileira; 

· Os valores correspondem a media aritmetica ponderada dos custos de 

produ<;ao dos bens, servi<;os e direitos importados e foram convertidos da moeda de 

origem para Reais, com base na taxa de cambio utilizada no desembara<;o aduaneiro das 

mercadorias, que e a mesma taxa de dimbio utilizada para registro dos custos de 

aquisi<;ao no periodo; 

· Os custos estao discriminados por componentes, valores e fornecedores; 

· A margem de lucro foi apurada de acordo com o previsto na legisla<;ao 

sobre pre<;os de transferencia e corresponde a 20% sobre os custos apurados, antes das 

incidencias dos tributos, no pais de origem. 

· Foram considerados os tributos devidos no pais de origem sobre os 

valores dos bens, servi<;os ou direitos exportados, conforme legisla<;ao traduzida no 

referido pais; 

· Os custos de produ<;ao foram considerados na propor<;ao direta entre a 

quantidade total produzida e a quantidade total importada, ambas correspondentes ao 

periodo de apura<;ao dos tributos sobre os lucros; 

· Para simplificar o exemplo, todos os itens importados no ano-calendario 

foram revendidos no mesmo ano-calendario. Caso houve-se saldo remanescente de 

estoques, as adi<;oes seriam realizadas no periodo de apura<;ao em que o estoque for 

alienado e onerar o resultado com a baixa do custo. 
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4.1.5 ESCOLHA DO METODO A SER UTILIZADO NAS IMPORTA<;OES 

Deve-se observar que o prevo de transferencia apurado por urn dos 

metodos previstos na legislavao tributaria, em decorrencia das importav5es de hens, 

servivos e direitos de empresas vinculadas, sera comparado com os prevos constantes 

dos documentos de aquisiv5es, e a diferenva entre o prevo apurado com base na 

legislavao tributaria e os documentos de importav5es tera urn dos seguintes tratamentos, 

para fins de calculo do imposto de renda e da contribuivao social sobre o lucro. 

Se o custo de aquisivao superior ao prevo parametro apurado: a diferenva 

computada no resultado do exercicio sera adicionada na apuravao do lucro real, do lucro 

arbitrado e na base de calculo da Contribuivao Social sobre o Lucro (CSL) do ano

calendario. Tratando-se de hens depreciaveis ou amortizaveis, as adiv5es serao 

realizadas na proporvao que a depreciavao ou amortizavao do bern impactar os 

resultados em cada periodo de apuravao dos tributos. Tratando-se do saldo 

remanescente dos estoques, as adiv5es serao realizadas no periodo de apuravao em que 

o estoque for alienado e onerar o resultado com a baixa do custo. 

Custo de aquisivao inferior ao prevo parametro apurado: neste caso, 

nenhum ajuste, com efeito, tributario devera ser efetuado. 

Com base nos exemplos acima, calculo do prevo parametro PIC; PRL 

20% e CPL, considerando que a empresa pode optar por qualquer metodo previsto na 

legislavao brasileira o metodo a ser utilizado e o PRL 20% para revenda, e para 

industrializavao e venda o PRL 60%. 

TABELA 7- DEMONSTRATIVO DO AJUSTE PARA REVENDA 

5,00 10.000 50.000,00 
Fonte: A Autora 

Como pode ser observado na tabela 7 a empresa utilizando o PRL 20% 

quando a operavao for revenda, nao sofrera nenhum ajuste nas bases de IRe CSL. 
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TABELA 8- DEMONSTRATIVO DO AJUSTE PARA PRODUTOS 
INDUSTRIALIZADOS 

26.000,00 
10.000 50.000,00 

Fonte: A Autora 

Para os casos de importa9ao e industrializa9ao o PRL 60% e o melhor 

metodo porque conforme 0 demonstrativo acima e 0 que traz 0 menor ajuste fiscal. 

4.2 APLICA<;AO DO PRE<;O DE TRANSFERENCIA NAS EXPORTA<;OES 

As receitas oriundas das opera9oes efetuadas com pessoas vinculadas ou 

domiciliadas em paraiso fiscal ficam suj eitas ao pre9o de transferencia, quando o pre9o 

medio de venda dos bens, servi9os ou direitos, nas exporta9oes efetuadas durante o 

respectivo periodo de apura9ao da base de calculo do imposto de renda, for inferior a 

90% do pre9o medio praticado na venda dos mesmos bens, servi9os ou direitos, no 

mercado brasileiro. 

240: 

Conforme Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3 000 de 1999 art. 

Art. 240. As receitas auferidas nas operav5es efetuadas com pessoa 
vinculada (art. 244) ficam sujeitas a arbitramento quando o prevo 
medio de venda dos bens, servi<;os ou direitos, nas exporta<;oes 
efetuadas durante o respectivo periodo de apura<;ao da base de 
calculo do imposto, for inferior a noventa por cento do pre<;o medio 
praticado na venda dos mesmos bens, servi<;os ou direitos, no 
mercado brasileiro, durante o mesmo periodo, em condi<;oes de 
pagamento semelhantes (Lei n~ 9.430, de 1996, art. 19). 

§ 1 ~ Caso a pessoa juridica nao efetue opera<;oes de venda no 
mercado intemo, a determina<;ao dos pre<;os medios a que se refere o 
caput sera efetuada com dados de outras empresas que pratiquem a 
venda de bens, servi<;os ou direitos, identicos ou similares, no 
mercado brasileiro (Lei n~ 9.430, de 1996, art. 19, § 1~). 

§ 2~ Para efeito de compara<;ao, o pre<;o de venda (Lei n~ 9 .430, de 
1996, art. 19, § 2~): 

I - no mercado brasileiro, devera ser considerado liquido dos 
descontos incondicionais concedidos, do imposto sobre a circula<;ao 
de mercadorias e servi<;os, do imposto sobre servi<;os e das 



contribui~oes para a seguridade social - COFINS e para o 
PIS/PASEP; 

II - nas exporta~oes, sera tornado pelo valor depois de diminuido dos 
encargos de frete e seguro, cujo onus tenha sido da empresa exportadora. 
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V erificado que o prec;o de venda nas exportac;oes e inferior a 90% do 

prec;o medio praticado na venda dos mesmos bens servic;os ou direitos, no mercado 

brasileiro, durante o mesmo periodo, em condic;oes de pagamento semelhantes, as 

receitas das vendas nas exportac;oes serao determinadas tomando-se por base o valor 

apurado segundo urn dos metodos a seguir analisados: 

• Prec;o de Venda nas Exportac;oes - PVEx; 

• Prec;o de Venda por Atacado no Pais de Destino - PV A; 

• Prec;o de Venda a V arej o no Pais de Destino - PVV; 

• Custo de Aquisic;ao ou de Produc;ao mais Tributos e Lucro - CAP 

4.2.1 POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE DETERMINA<;AO DO PRE<;O 
PAAAMETRO NAS EXPORTA<;OES 

Conforme site da Receita Federal, DIPJ 2005, perguntas e repostas: 

As opera~oes de exporta~ao nao estao sujeitas a determina~ao do pre~o 
panl.metro quando: 

a. a pessoa juridica comprovar haver apurado lucro liquido, antes da 
contribui~ao social sobre o lucro liquido e do imposto de renda, decorrente 
das receitas de vendas nas exporta~oes para empresas vinculadas, em valor 
equivalente a, no minimo, cinco por cento do total dessas receitas, 
considerando a media anual do periodo de apura~ao e dos dois anos 
precedentes (IN SRF nQ 243, de 2002, art. 35, com a reda~ao dada pela IN 
SRF n" 382, de 2003, art. l"); 

b. a receita liquida das exporta~oes nao exceder a 5% (cinco por cento) do 
total da receita liquida no mesmo periodo. (IN SRF nQ 243, de 2002, art. 36); 

c. o pre~o medio de venda dos bens, servi~os ou direitos exportados, durante 
o respectivo periodo de apura~ao da base de calculo do imposto de renda, for 
igual ou superior a noventa por cento do pre~o medio praticado na venda dos 
mesmos bens, servi~os ou direitos, no mercado brasileiro, durante o mesmo 
periodo, em condi~oes de pagamento semelhantes (IN SRF nQ 243, de 2002, 
art. 14); 
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d. as exportac;oes para empresa vinculada forem destinadas a conquistar 
mercado, em outro pais, para os bens, servic;os ou direitos de produc;ao no 
territ6rio brasileiro, desde que obedecidas as condic;oes estabelecidas no art. 
30 da IN SRF nQ 243, de 2002. 

NOTA: 
Esclarec;a-se que o valor das receitas reconhecidas com base no prec;o 
praticado nas hip6teses a e b, nao implica a aceitac;ao definitiva, podendo ser 
impugnado, se inadequado, em procedimento de oficio, pela Secretaria da 
Receita Federal (IN SRF nQ 243, de 2002, art. 37, inciso I). 
No calculo do percentual de 5% (cinco por cento) da hip6tese do item "a", 
pode-se excluir as operac;oes de venda de bens, servic;os ou direitos cujas 
margens de lucro dos metodos de exportac;ao, previstas nos arts. 24, 25 e 26 
da IN SRF nQ 243, de 2002, tenham sido alteradas por determinac;ao do 
Ministro da Fazenda, nos termos dos arts. 32, 33 e 34 da IN SRF nQ 243, de 
2002. (IN SRF nQ 243, de 2002, art. 35, com a redac;ao dada pela IN SRF nQ 
321, de 2003, art. lQ). 
Ainda com relac;ao a hip6tese do item "a", esclarec;a-se que deveni ser 
considerada a media ponderada dos tres anos mencionados. 
Os beneficios das hip6teses dos itens "a", "b" e "d" nao se aplicam as vendas 
efetuadas para empresas vinculadas domiciliadas em paises com tributac;ao 
favorecida ou cuja legislac;ao oponha sigilo, conforme definido no art. 39 da 
IN SRF nQ 243, de 2002 (IN SRF nQ 243, de 2002, art. 37, inciso I, e art. 30, § 
4Q). 

4.2.2 UTILIZA<;AO DO METODO DO PRE<;O DE VENDA NAS EXPORTA<;OES 
-PVEx 

Este metodo e definido como a media aritmetica dos prec;os de venda nas 

exportac;oes efetuadas pela propria empresa, para clientes terceiros, ou por exportadora 

nacional de hens, servic;os ou direitos, identicos ou similares, durante o mesmo periodo 

de apura<;ao da base de calculo do imposto de renda e em condic;oes de pagamento 

semelhantes. 

Na sua determinac;ao, devem ser considerados, num mesmo periodo de 

apurac;ao e para compradores nao vinculados, em condic;oes negociais semelhantes: 

• Prec;o medio das pr6prias exportac;oes; 

• Prec;o medio das exportac;oes de outros clientes 
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TABELA 9- EXEMPLO DE CALCULO DO PVEX 

Fonte: A Autora 

No exemplo acima o pre9o praticado com empresas vinculadas depois 
dos ajustes e maior do que o pre9o praticado com empresas nao vinculadas e nesse caso 
nao ha ajuste fiscal. 

4.2.3 UTILIZA<;AO DO PRE<;O DE VENDA POR AT ACADO- PVA 

Este metodo e definido como a media aritmetica dos preyOS de venda dos 

bens, identicos ou similares, praticados no mercado atacadista do pais de destino, em 

condi96es de pagamento semelhantes, diminuidos dos tributos incluidos no pre9o, 

cobrados no referido pais e de margem de lucro de 15% sobre o pre9o de venda no 

atacado. 

A respeito dos tributos, a IN 243 de 2002 art. 24 determina que: 

os tributos cobrados no pais de destino e que poderao ser diminuidos do 
pre<;;o sao aqueles semelhantes aos tributos e contribui<;;oes brasileiros que 
nomeia e que a margem de lucro deveni ser calculada sobre o pre<;;o bruto de 
venda, no mercado de atacado, permitidos os ajustes que menciona e que 
consideram-se tributos incluidos no pre<;;o aqueles que guardem semelhan<;;a 
como ICMS eo ISS e com as contribui<;;oes COFINS e PIS/PASEP. 



Para a determinac;ao do prec;o panimetro, aplica-se a seguinte equac;ao: 

PV A= G- (H + (15°/o x G)) 

G = Media aritmetica dos prec;os de venda, no mercado atacadista do pais de 
destino, de bens e servic;os identicos ou similares, a pessoas nao vinculadas; 

H = Tributos incluidos no prec;o no pais de destino. 

Quadro 3 - Composic;ao Calculo PV A 

TABELA 10 - EXEMPLO DE CALCULO DO PV A 

Fonte: A Autora 
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No exemplo acima o prec;o de venda nas exportac;oes para coligadas e de 

R$ 98,33 menor que o prec;o de venda no atacado no pais de destino R$ 134,80, por 

tanto a empresa teria urn ajuste de R$ 109.410,00. 

4.2.4 UTILIZA<;AO DO PRE<;O DE VENDA A V AREJO - PVV 

Metodo definido como a media aritmetica dos prec;os de venda de bens, 

identicos ou similares, praticados no mercado varejista do pais de destino em condic;oes 

de pagamento semelhantes, diminuido dos tributos incluidos no prec;o, cobrados no 

referido pais, e de margem de lucro de 30% sobre o prec;o de venda do varejo. 



Para a determina9ao do pre9o parametro, aplica-se a seguinte equa9ao: 

PVV =I- (J + (30°/o xI)) 

I= Media aritmetica dos pre9os de venda, no mercado varejista do pais de 
destino, de bens e servi9os identicos ou similares, a pessoas nao vinculadas; 

J = Tributos incluidos no pre9o no pais de destino. 

Quadro 4 - Composivao Calculo PVV 

TABELA 11 - EXEMPLO DE CALCULO DO PVV 

Fonte: A Autora 
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Neste exemplo o pre9o de venda nas exporta96es para coligadas e de R$ 

98,33 sendo menor que o pre9o de venda no varejo do pais de destino que e de R$ 

126,40, a empresa teria urn ajuste de R$ 84.210,00. 

4.2.5 UTILIZAc;Ao DO CUSTO DE AQUISic;Ao OU DE PRODUc;Ao - CAP 

Este metodo e definido como a media aritmetica dos custos de aquisiyaO 

ou de produ9ao dos bens, servic;os ou direitos, exportados, acrescidos dos impastos e 

contribui96es cobrados no Brasil e de margem de lucro de 15% sobre a soma de custos 

mais impastos e contribui96es. E urn dos metodos mais utilizados uma vez que a 

empresa nao precisa de dados extemos para calcular o pre9o parametro. 

Premissas basi cas para o calculo: 

• custo medio de produyao proprio; 
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• tributos incidentes na exporta9ao; 

• margem de lucro de 15% sobre o custo medio mais tributos. 

TABELA 12- EXEMPLO DE CALCULO DO CAP 

Fonte: A Autora 

No exemplo do calculo pelo CAP o pre9o de venda nas exporta9oes para 

coligadas e de R$ 98,33 e superior ao custo de produ9ao ou aquisi9ao da empresa R$ 

96,60, por tanto nao ha ajuste. 

4.2.6 ESCOLHA DO METODO A SER UTILIZADO NAS EXPORTA<;OES 

A empresa deve ter uma previa com simula9ao de calculos de todos os 

metodos para que possa escolher o metodo que traga menos ou nenhuma carga tributaria 

nas suas atividades. 

TABELA 13- DEMONSTRATIVO DOS AJUSTES NA EXPORTA<;AO 

36,47 
28,07 

Fonte: A Autora 
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Como a legisla<;:ao permite que a empresa escolha o metodo a ser 

utilizado como base para arbitrar suas exporta<;:oes, a empresa deve buscar sempre o 

metodo que apresentar o menor valor a tributar. No exemplo, o melhor metodo a ser 

utilizado seria o CAP que nao sofreria ajuste, o metodo PVEx tambem nao traria ajuste, 

mas a sua aplicabilidade e mais complexa e a empresa precisani de dados extemos que 

nem sempre sao faceis de conseguir e comprovar caso sofra fiscaliza<;:ao. Aplicando o 

CAP a empresa comprova que nao esta tendo prejuizo com suas exporta<;:oes para 

vinculadas/coligadas e, desta forma nao esta transferindo resultado para suas vinculadas. 

4.3 EFEITO NA APURA<::AO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI<::AO 
SOCIAL 

Ap6s a determina<;:ao e escolha do metodo de apura<;:ao do pre<;:o de 
transferencia a empresa podera optar como fani a tributa<;:ao dos ajustes, neste trabalho 
sera apresentado urn exemplo pelo controle na parte "B" do Livro de Apura<;:ao do 
Lucro Real- Lalur. 

Premissa no exemplo sera considerado apenas o PRL 20% para 
demonstrar o efeito no IR e CSL apurado pela empresa. 
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TABELA 14- DEMONSTRATIVO DO EFEITO DOS AJUSTES NA APURA<;AO 
DO IR E CSL DA EMPRESA 

Fonte: A Autora 

No demonstrativo acima pode se observar que a empresa tern como 

op<;ao de economia tributaria a ado<;ao do metodo PRL 20 na importa<;ao, pois, este nao 

traz nenhum ajuste em conseqliencia nao sofre tributa<;ao. 

No caso das opera<;oes de exporta<;ao a empresa pode optar tanto pelo 

PVEx como pelo CAP visto que nenhum desses metodos causa ajuste, e tambem nao 

sofrem tributa<;ao. 



4.4 REQUISITOS PARA A TENDER A LEGISLA<::AO QUE REGE 0 PRE<::O DE 
TRANSFERENCIA 
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Segundo Bertolucci (2000, p.37), "a legisla<;ao de controle das 

manipula<;oes de pre<;os esta avan<;ando em todo o mundo com tendencia nitidamente 

convergente e, em tempo relativamente curto, todos os paises de alguma importancia 

estarao alinhados". Ah5m, disso o mundo tende a ser urn produtor de commodities cuja 

compara<;ao se tomara mais facil e as manipula<;oes de pre<;os mais evidentes. 

Com este cenario as empresas perceberao que manipular pre<;os pode 

levar a urn aumento de tributa<;ao geral do grupo: 

· nas exporta<;oes vendidas abaixo de seu pre<;o correto: o fisco cobrara imposto sobre a 

diferen<;a, enquanto que a entidade que recebe os hens a pre<;os baixos tern alta margem 

que tambem e tributada; 

· nas importa<;oes compradas a pre<;os altos, o mecamsmo e igual e contrario: seu 

diferencial de pre<;o e indedutivel, mas estara sendo tributado no pais de origem. 

Dentro destas premissas, compete as empresas adotarem medidas que 

permitam definir pre<;os de transferencia que respeitem a legisla<;ao. 

Os pontos que devem ser cuidados para que as empresas nao tenham ou, 

reduzam os problemas sao os seguintes segundo Bertolucci (2000, p.37): 

· definir claramente os parametros de comprova<;ao, escolhendo, dentre os 
metodos previstos na lei, aqueles que melhor atenderem as caracteristicas da 
empresa; 
· a escolha deve visar a economia de recursos para a comprova<;ao. Se os 

produtos forem commodities, bastani manter os arquivos das cota<;oes 
intemacionais das datas das negocia<;oes. Se a compara<;ao com o mercado 
for facil, deve ser o caminho utilizado. Freqiientemente, o metodo do custo 
mais margem e o mais vantajoso, pois elimina a necessidade de recorrer as 
entidades extemas para obter informa<;oes: se o custeamento da empresa e 
bern feito e bern documentado, e a forma mais conveniente para se 
comprovar a adequa<;ao dos pre<;os de transferencia praticados; 
· se a empresa custear seus produtos por ordem, e aconselhavel que seus 
custos e os documentos comprobat6rios sejam mantidos separados por 
processo de exporta<;ao para que a prova va sendo preparada e separada 
durante o processo de exporta<;ao; 
· se o custeio for por processo, a prova e produzida de forma mais generica, 
mas e necessaria que a comprova<;ao dos custos seja completa; 
· nos processos de importa<;ao, ja ha uma serie de documentos e registros que 
sao necessarios. As empresas tambem devem incluir nos procedimentos tudo 
0 que for necessaria para demonstrar que OS pre<;os praticados sao adequados; 
· a medida que a cultura do controle dos pre<;os de transferencia se espalha 
pela organiza<;ao, cada participante do processo comercial - compras ou 
vendas- se antecipa aos problemas e os elimina antes de p6-los em pratica. 
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Alern desses pontos a ernpresa deve manter sernpre procedirnentos corn 

atribui<;ao de responsabilidades e controles rigorosos corn respeito a docurnenta<;ao 

suporte e rnern6rias de calculos para que seja de facil cornprova<;ao os rnetodos 

apurados pela ernpresa. 
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SCONCLUSAO 

A atua9ao de forma nao-independente dos agentes economicos implica a 

utiliza9ao dos pre9os de transferencia. Esses nada mais sao que os valores atribuidos as 

opera9oes comerciais e financeiras envolvendo hens, servi9os e direitos entre partes 

vinculadas. Justamente em virtude dessa vincula9a0 e possivel que 0 pre90 

convencionado nao corresponda aquele que seria praticado por partes independentes em 

condi9oes normais de mercado, distorcendo com isso o lucro daqueles contribuintes. 

A constata9ao desse fenomeno origina o controle tributario dos pre9os de 

transferencia, ou seja, a elabora9ao de normas tributarias voltadas para a corre9ao de 

distor9oes no lucro contabilizado e, conseqi.ientemente, na base de calculo do impasto 

de renda. 

A determina9aO do pre90 de transferencia praticado no ambito 

intemacional e bern complexa, por tratar-se muitas vezes de opera9oes praticadas entre 

empresas vinculadas ou afiliadas situadas em diversos paises, com situa9oes tributarias 

pr6prias que devem ser levadas em conta no momenta de sua determina9ao. 

A aplica9ao das normas sobre pre9os de transferencia exige das empresas 

elevados custos na formata9ao de suas opera9oes em conformidade com o principia do 

pre9o sem interferencia. Alem disso, afirmam as empresas que os metodos adotados no 

controle dos pre9os de transferencia tern resultado numa excessiva interferencia do 

Estado no livre comercio do mercado. Sustentam ainda as empresas que a 

imprevisibilidade dos resultados das auditorias realizadas pelas administra9oes fiscais 

dos diversos paises onde operam sujeitam-nas permanentemente a urn estado de 

incerteza acerca de suas obriga9oes tributarias. 

Para tanto faz se necessaria que as empresas e profissionais envolvidos 

nessa atividade entendam toda a opera9ao e complexidade que envolve a determina9ao 

do pre9o parametro. Somente ap6s o entendimento sera possivel evitar eventuais 

problemas fiscais ou mesmo tendo urn impacto negativo nos resultados da empresa. 
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