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Resumo 

A globalização trouxe consigo a disseminação de empresas multinacionais e a adoção 

por parte destas de práticas que lhes permitiram reduzir e até eliminar a sua carga fiscal. São 

vários os artifícios a que estas empresas recorrem com a finalidade de obter poupança fiscal, 

sendo que o meio mais utilizado é o da manipulação dos preços de transferência. Isto traz graves 

consequências para as economias nacionais e traduz-se numa grande diminuição da arrecadação 

de receitas por parte dos Estados.  

Para efeitos do presente estudo, torna-se imperativo delimitar os conceitos que 

envolvem este tema, tais como os de imposto, planeamento fiscal, evasão fiscal, fraude fiscal, 

planeamento fiscal agressivo e abusivo e, ainda, o de preços de transferência. De seguida, será 

feita uma análise das medidas mais recentes da OCDE de combate à erosão da base tributária e 

à transferência de lucros, recorrendo sobretudo à análise do Plano de ação BEPS e às ações 8 a 

10 e ação 13. Por fim, realizar-se-á um estudo detalhado às medidas da União Europeia face ao 

mesmo problema, destacando-se o Pacote de Anti-abuso Fiscal.  

 

Abstract 

Globalization has brought with it the spread of multinational companies and their 

adoption of practices that have allowed them to reduce and even eliminate their tax burden. 

There are several devices used by these companies to obtain tax savings, and the most 

commonly used method is the manipulation of transfer prices. This has serious consequences 

for national economies and results in a large reduction in revenue collection by States. 

For the purposes of the present study, it is imperative to delimit concepts that involve 

this topic, such as tax, tax planning, tax evasion, aggressive and abusive tax planning, and 

transfer pricing. Next, an analysis will be made of the most recent OECD measures to combat 

the erosion of the tax base and the transfer of profits, with a special focus on the analysis of the 

BEPS Action Plan and actions 8 to 10 and action 13. Finally, a detailed study will be made of 

the measures taken by the European Union in the light of the same problem, notably the Anti-

Tax Avoidance Package. 
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Introdução 

As constantes mudanças na economia global e no comércio internacional, fruto do 

fenómeno da globalização, têm tido um forte impacto na forma como as empresas se organizam. 

Por este motivo, tem-se assistido a um abandono do modelo típico de negócio das empresas e 

à criação de novos modelos de organização, que têm por base o surgimento de grupos de 

empresas multinacionais, isto é, grupos de empresas que se encontram presentes em mais do 

que um país. Aliada a esta realidade, está a deficiente harmonização dos regimes fiscais dos 

diferentes países que origina, muitas das vezes, situações de dupla tributação ou até de dupla 

não tributação. Perante a diversidade de regimes tributários de cada país, as empresas 

multinacionais foram adotando práticas que lhes permitem reduzir ou até eliminar as suas 

obrigações fiscais, recorrendo com frequência a artifícios, como a economia digital, o 

planeamento fiscal agressivo ou os preços de transferência. Isto vai traduzir-se em graves 

consequências para as economias nacionais uma vez que estas empresas representam uma parte 

considerável do Produto Interno Bruto. Traduz-se, igualmente, numa diminuição da 

arrecadação de receitas por parte dos governos, num aumento da carga tributária de outros 

contribuintes e numa situação de desvantagem competitiva por parte das empresas que atuam 

de forma quase exclusiva no mercado doméstico. 

As técnicas utilizadas pelas empresas multinacionais com vista à redução ou eliminação 

da tributação são numerosas. No entanto, a manipulação dos preços de transferência com vista 

à transferência de lucros entre as entidades empresariais pertencentes ao mesmo grupo surge 

como uma das mais utilizadas. Por este motivo, pelas graves consequências que traz ao nível 

da erosão das bases tributárias de vários países e devido aos efeitos negativos nas economias 

nacionais e mundiais motivados pela perda de receitas, são vários os estudos encetados por 

diversas organizações internacionais, entre as quais se destaca a Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico (de ora em diante designada por OCDE), mas também pelos 

próprios países, que se têm preocupado em desenvolver medidas legislativas para combater 

estas práticas. 

Desde cedo, a OCDE se preocupou com o problema da erosão das bases tributáveis 

provocada pela manipulação dos preços de transferência. Ainda antes da primeira publicação 

das Diretrizes sobre os Preços de Transferência para Empresas Multinacionais e 

Administrações Fiscais, em 1995, a OCDE publicou dois relatórios referentes a esta matéria, 

ambos com o objetivo de auxiliar na determinação dos preços de transferência para efeitos 
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fiscais. O primeiro relatório data de 1979 e designava-se por “Os Preços de Transferência e as 

Empresas Multinacionais” e teve como objetivo principal proporcionar uma perspetiva geral 

da problemática dos preços de transferência. O segundo Relatório foi publicado em 1984 e tinha 

como título “Preços de Transferência e Empresas Multinacionais, Três Estudos Fiscais”.  

Teve como objeto a questão dos ajustamentos correlativos e do procedimento amigável no 

âmbito dos preços de transferência. Em 1995 é publicada a primeira versão das Diretrizes sobre 

os Preços de Transferência para Empresas Multinacionais e Administrações Fiscais, que 

correspondia a uma revisão do Relatório de 1979. Estas diretrizes foram complementadas em 

1996 por um relatório sobre bens incorpóreos e serviços; em 1997 por um relatório sobre os 

acordos de contribuição para custos; em 1999 por um relatório sobre os acordos prévios sobre 

preços de transferência; e em 2010 pelo relatório sobre os aspetos dos preços de transferência 

nas reestruturações empresariais.1 A versão mais recente destas diretrizes data de 2017. 

 A par da OCDE, a União Europeia sempre realizou vários estudos destinados a diminuir 

o problema relacionado com a manipulação dos preços de transferência. Dos primeiros 

trabalhos levados a cabo destacam-se o Código de Conduta no Domínio da Fiscalidade das 

Empresas publicado em 1997 e o Fórum Conjunto em Matéria de Preços de Transferência 

criado em 2002. 

A presente dissertação terá como objetivo analisar as medidas mais recentes de combate 

às práticas fiscais de erosão das bases tributárias e à transferência de lucros levadas a cabo quer 

pela OCDE, quer pela União Europeia, no que toca à utilização dos preços de transferência 

como mecanismo das empresas multinacionais para verem as suas obrigações fiscais 

diminuídas ou inexistentes. Assim, o primeiro capítulo dedicar-se-á à delimitação concetual; o 

segundo capítulo às medidas da OCDE de combate às práticas fiscais de erosão das bases 

tributárias e à transferência de lucros, tendo como principal ponto de partida o Projeto BEPS 

(Base Erosion and Profit Shifting); e, por fim, o terceiro capítulo terá como objetivo analisar as 

medidas de combate à evasão e abuso fiscais encetadas pela União Europeia e que terá como 

pano de fundo o “Pacote Anti-BEPS”. 

 

 

 

                                                           
1 SOUSA, Helena Evangelista e – “O Contributo da OCDE para a disciplina dos preços de transferência”. In 

TEIXEIRA, Glória – Preços de Transferência - Casos Práticos. Vida Económica. 2006, pp. 203 a 210. 
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I. Delimitação de conceitos 

 

1. A definição de imposto e o objetivo da tributação 

Antes de nos debruçarmos sobre o tema da presente dissertação, iremos fazer ao longo 

deste capítulo uma breve clarificação de alguns conceitos que nos parecem de salutar 

importância para uma melhor compreensão deste trabalho. 

 Às receitas cobradas pelo Estado ou entidades públicas para satisfação de necessidades 

públicas, sem função sancionatória, chamamos em termos amplos, tributos. Os tributos2, por 

sua vez, podem ser agrupados em três grupos distintos: impostos, taxas e contribuições 

especiais.   

Para efeitos do presente trabalho, importa ter presente o conceito de imposto. 

Tradicionalmente a doutrina define imposto como sendo uma prestação pecuniária, unilateral, 

definitiva e coativa exigida (ou devida por) detentores de capacidade contributiva a favor de 

entidades que exerçam funções ou tarefas públicas.3 Porém, a definição de imposto tem gerado 

várias controvérsias quer entre a doutrina, quer entre a jurisprudência nacional e internacional. 

A este respeito GLÓRIA TEIXEIRA diz-nos que “se em determinadas situações é fácil 

vislumbrar a existência da figura do imposto, desde logo por estarem reunidos os seus 

requisitos fundamentais – nomeadamente unilateralidade e caráter vinculativo e obrigatório – 

noutras situações a posição é menos clara e aqui entram em cena figuras de diferentes tipos: 

taxas, licenças e contribuições.” 4   

Quanto ao objetivo dos impostos este consiste no financiamento de fins públicos de 

natureza financeira, económica e social, salvaguardando por um lado, a sustentabilidade do 

estado social e garantindo, por outro, a efetivação de direitos e liberdades fundamentais.5 

                                                           
2 Da redação do artigo 3.º, n.º 2, da Lei Geral Tributária podemos ler o seguinte: “Os tributos compreendem os 

impostos, incluindo os aduaneiros e especiais, e outras espécies tributárias criadas por lei, designadamente as 

taxas e demais contribuições financeiras a favor de entidades públicas.”  
3 Neste sentido, vide NABAIS, Casalta - Direito Fiscal. 10º Edição. Coimbra: Almedina, 2017, p. 34. 
4 TEIXEIRA, Glória - Manual de Direito Fiscal. Coimbra: Almedina, 2016, p. 28. 
5 Sobre esse tema vide: MIRANDA, Jorge, Direitos Fundamentais, Tomo IV, 3ª edição, Coimbra: Coimbra 

Editora, 2000 e ALEXANDRINO, J. Melo, Direitos Fundamentais: Introdução Geral. Cascais: Principia, 2007, 

pp. 30 a 38. 
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Ao contrário do que acontece com as taxas, os impostos não implicam qualquer 

contraprestação retributiva individualizável.6  

O pagamento dos impostos deve respeitar o disposto nos termos dos artigos 13.º n.º 2, 

103.º e 104.º todos da Constituição da República Portuguesa (doravante designada CRP), os 

princípios da generalidade, igualdade e da capacidade contributiva. Deste modo, todos devem 

na medida das suas possibilidades, pagar impostos. Este dever contributivo geral, não pode em 

todo o caso, colidir com a salvaguarda de um rendimento que confira ao contribuinte / detentor 

de capacidade contributiva um “mínimo de existência”, isto é, as pessoas com rendimentos 

muito baixos podem estar isentas do pagamento de impostos mediante o preenchimento de 

determinados requisitos legais.7 

Situação diferente da isenção do pagamento de impostos é a fuga ao pagamento dos 

mesmos. Quais as motivações do contribuinte que se furta ao cumprimento das suas obrigações 

tributárias? Muitas vezes o contribuinte tem o objetivo de preservar o seu património e como 

tal, não está disposto a suportar as suas obrigações fiscais. Acresce que, a sociedade em geral 

tende a relativizar a situação, até pela sua inegável vulgarização. Por regra, a sociedade em 

geral não tem grande conhecimento sobre os crimes económico-financeiros, tendo desta forma 

em relação a este tipo de crimes uma postura de completa ignorância e um sentimento de 

impunidade. Todavia, a fuga aos impostos pode consubstanciar um ilícito penal.  

Por outro lado, o contribuinte por vezes considera que a despesa do Estado não está a 

ser feita de forma igualitária pelos cidadãos, que os direitos, liberdades e garantias fundamentais 

não estão a ser minimamente concretizados, e nessa medida, o contribuinte é tentado a não 

pagar os impostos. Ao agir desta forma, o contribuinte coloca em causa precisamente uma das 

finalidades dos impostos a que já nos referimos anteriormente.  

Não podemos esquecer ainda, a crise económica e financeira dos últimos anos, o 

elevado número de desempregados, bem como, a tomada de medidas por parte do Estado, que 

na maioria das vezes se traduziram num “enorme aumento de impostos”. Um outro fator a ter em 

consideração é a complexidade que por vezes envolve a interpretação da lei tributária bem 

                                                           
6 A este respeito Glória Teixeira refere que uma taxa é “um tributo com carácter sinalagmático, não unilateral 

mas sim bilateral, pois assenta na contraprestação concreta de um ente público” - cf. TEIXEIRA, Glória – 

Manual de Direito Fiscal. Coimbra: Almedina, 2016, p. 30.   
7 GOMES, Nuno Sá utiliza a expressão “imunidade constitucional tributária.” In Evasão Fiscal, Infração Fiscal 

e Processo Penal Fiscal, 2ª edição revista, atualizada e ampliada. Rei dos Livros, 2000, p. 45. 
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como, a burocracia ainda existente no que diz respeito ao relacionamento do contribuinte com 

a administração tributária.   

O aumento dos impostos, tem um reflexo imediato ao nível da criação e aumento do 

número de situações de planeamento fiscal e, em casos mais graves, de fuga e evasão fiscal. A 

este respeito refere PINHEIRO PINTO: “procurar pagar o mínimo possível de impostos é 

objetivo que acompanha qualquer pessoa normal. Efetivamente, não será razoável esperar que 

alguém que possa legalmente pagar menos impostos opte por procurar uma via alternativa que 

o conduza a um pagamento acrescido (…) nem o legislador presume outra atitude dos sujeitos 

passivos quando introduz no sistema fiscal alternativas e opções.” 8 

 

2. Os conceitos de planeamento e evasão fiscais 

Os conceitos de planeamento fiscal e evasão fiscal são conceitos que consubstanciam 

diversas posições por parte da doutrina.  

O planeamento fiscal9 é comumente designado por poupança fiscal, gestão fiscal e 

engenharia fiscal (tax planning) e não configura em si mesmo um ato ilícito. Todos os 

contribuintes têm o direito à poupança fiscal, este direito encontra-se plasmado no princípio 

constitucional da liberdade de iniciativa económica previsto no artigo 61.º, n.º 1 da CRP, bem 

como nas leis tributárias (através das normas de desagravamento). Desta forma, vemos que o 

nosso sistema jurídico prevê alguma liberdade para que particulares e empresas possam atuar 

livremente e celebrar negócios jurídicos menos onerosos do ponto de vista fiscal.10 

 O principal objetivo do recurso ao planeamento fiscal pelos contribuintes é o da redução 

do pagamento de imposto. Este objetivo é conseguido através de condutas intra legem, isto é, 

                                                           
8 PINTO, José Alberto Pinheiro - Planeamento fiscal e normas anti-abuso. In AMORIM, José Campos, coord. - 

Planeamento e evasão fiscal: jornadas de contabilidade e fiscalidade. Vida Económica, 2010, p. 43 e seguintes. 
9 Sobre o planeamento fiscal diz-nos Clotilde Celorico Palma que “Os contribuintes desde sempre procuraram 

fazer poupanças fiscais. São conhecidos casos de planeamento fiscal desde o antigo império romano, em que os 

proprietários das terras mudavam de um chefe militar para outro, escolhendo a situação jurídica que mais ganhos 

fiscais lhes desse, passando pela idade média, em que os povos conquistados se convertiam ao islamismo para 

aproveitar a isenção que alguns chefes concediam, até ao século passado, podendo-se citar a história de um duque 

inglês que pagou a um jardineiro através de um sistema de reconhecimento de dívida para contornar as normas 

de incidência de tributação.” – cf. PALMA, Clotilde Celorico - Planeamento Fiscal Internacional. In 

CATARINO, João Ricardo; GUIMARÃES, Vasco Branco (coord.) - Lições de Fiscalidade: Vol. II – Gestão e 

Planeamento Fiscal Internacional. Coimbra: Almedina, 2015, p. 126.  
10 ANTUNES, Francisco Vaz - A Evasão Fiscal e o Crime de Fraude Fiscal no Sistema Legal Português. In 

TEIXEIRA, Glória (coord.) - Estudos de Direito Fiscal, Teses Selecionadas do I Curso de Pós-Graduação de 

Direito Fiscal. Coimbra: Almedina, 2006, pp. 83 e 84. 
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condutas não evasivas e que se baseiam num profundo conhecimento da lei fiscal sem nunca 

extravasarem o quadro normativo legal existente.11 Muitas vezes a economia fiscal é sugerida 

pelo próprio legislador através da previsão de normas impeditivas ou redutoras de tributação, 

como é o caso das deduções específicas, das exclusões tributárias, dos regimes derrogatórios, 

entre outros.12 

O objetivo do contribuinte de ver a sua obrigação de pagar imposto reduzida pode, 

muitas vezes, realizar-se através da adoção de condutas extra legem, isto é, condutas em que o 

contribuinte procura tornear a lei fiscal sem a violar expressamente, mas indo contra os valores 

do sistema jurídico fiscal. Este contorno da lei é conseguido através da celebração de negócios 

jurídicos fiscalmente menos onerosos, são negócios que não se pautam pela completa 

regularidade e, por este motivo, é permitido pela lei tributária que a Administração Tributária 

proceda à correção da matéria coletável.13  

Como pudemos perceber estes comportamentos apesar de lícitos acabam por provocar 

uma perda de receitas para os Estados, que procuraram combatê-la através da adoção de 

diversas medidas. Assim, a introdução de normas anti-abuso nos diplomas fiscais são algumas 

das providências tomadas no sentido de impedir a perda de receita através do planeamento fiscal 

abusivo ou agressivo.  

CLOTILDE CELORICO PALMA adota o parecer de que o contribuinte tem três formas 

possíveis para reduzir ou eliminar a sua carga tributária. Assim, estas formas são a intra legem 

– poupança fiscal que é conseguida através de normas negativas de tributação, como as 

deduções específicas; extra legem – abuso fiscal (tax avoidance). A poupança fiscal é obtida 

por meio de “negócios jurídicos que não estão previstos nas normas de incidência fiscal.” Por 

último, temos o meio contra legem – evasão fiscal no sentido amplo (tax evasion). O 

contribuinte recorre a atos ilícitos para conseguir atingir o seu objetivo de poupança fiscal. 

                                                           
11 AMORIM, José de Campos - Responsabilidade dos Promotores do Planeamento Fiscal. In AMORIM, José de 

Campos (coord.) - Planeamento e Evasão Fiscal: Jornadas de Contabilidade e Fiscalidade, Vida Económica, 2010, 

pp. 220 a 223. 
12 Acerca da previsão pelo legislador de normas que conduzem à poupança fiscal pelo contribuinte diz António 

Carlos dos Santos “De facto, é frequente o próprio legislador procurar, por via fiscal (despesa fiscal programada), 

dirigir o comportamento dos contribuintes, incentivando-os a investir em certos setores económicos, em certas 

regiões ou em certas funções gerais de empresarialidade (behavourismo fiscal). O contribuinte pode ou não 

utilizar os incentivos proporcionados, mas, caso o faça, o seu comportamento é isento de risco.” - cf. SANTOS, 

António Carlos dos – Planeamento Fiscal, evasão fiscal, elisão fiscal: o fiscalista no seu labirinto. In SANCHES, 

J.L. Saldanha (Diretor) -  Fiscalidade: Revista de Direito e Gestão Fiscal. 38 Edição do Instituto Superior Gestão, 

2009, pp.72 e 73. 
13 Ibid., p. 222. 
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Portanto, são três as vias que os contribuintes têm para diminuir a carga fiscal e que se dividem 

em legais, abusivas e ilícitas. 14 15 

ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS classifica os comportamentos contra legem como 

sendo “comportamentos culposos que a lei tipifica como merecedores de um juízo de censura 

ética particularmente intenso, ou porque ferem valores basilares protegidos pelo direito penal 

ou porque violam deveres acessórios da obrigação fiscal, podendo tais comportamentos pôr 

em causa um funcionamento do próprio sistema tributário.”16 Os comportamentos fraudulentos 

(que podem ser qualificados como ilícitos penais fiscais) consubstanciam a forma mais grave 

de evasão fiscal. Por conseguinte, são todos os comportamentos que violem os tipos legais de 

crimes fiscais, aduaneiros e contra a segurança social previstos no Regime Geral das Infrações 

Tributárias (RGIT) e as contraordenações (comportamentos que constituem um ilícito 

administrativo). Como exemplos de comportamentos contra legem podemos enunciar a 

declaração de rendimentos ou lucros inferiores ao real, a emissão de faturas falsas e o abuso de 

confiança fiscal. 

MANUEL HENRIQUE DE FREITAS PEREIRA fala-nos ainda de uma nova forma de 

abuso, o abuso fiscal internacional, que tem ganho uma importância acrescida e que está 

relacionada com a internacionalização das empresas, a liberdade de circulação de pessoas e de 

capitais e os avanços tecnológicos. Há um aproveitamento deste conjunto de situações para 

escolher a localização mais favorável para a residência de pessoas singulares e coletivas com o 

único propósito de ver diminuído o imposto a pagar. Relativamente à noção de fraude fiscal o 

autor considera que “As legislações nem sequer enunciam geralmente uma noção de fraude 

fiscal antes se limitando a enumerar um conjunto de atos, omissões ou situações que são 

                                                           
14 PALMA, Clotilde Celorico - Planeamento Fiscal Internacional. In CATARINO, João Ricardo; GUIMARÃES, 

Vasco Branco (coord.) - Lições de Fiscalidade: Vol. II – Gestão e Planeamento Fiscal Internacional. Coimbra: 

Almedina, 2015, pp. 126 e 127. 
15 A propósito da distinção entre fraude ou ilicitude fiscal e planeamento fiscal abusivo Glória Teixeira refere que 

“Por razões de simplicidade e certeza jurídica para o contribuinte, preferiria uma separação nítida, sempre com 

limitações é certo, entre ‘fraude’ ou comportamento ilícito e intencional e ‘planeamento’, esta última atuação, 

lícita, ainda que abusiva ou no limite negligente.” Ainda, sobre a fraude fiscal diz que “A fraude fiscal tem sido 

objeto de vários estudos, alguns muito recentes, elaborados sob a égide da OCDE, FMI e da Comissão Europeia. 

Também o Ministério das Finanças português, desde 2006, tem vindo a elaborar relatórios anuais sobre a fraude 

fiscal (…) A Comissão Europeia (…) indica que em 2004 a fraude fiscal representou aproximadamente 2.5% do 

Produto Interno Bruto na União Europeia (…) tem sido a OCDE que mais se tem batido pela causa ‘transparência 

fiscal’, combatendo ferozmente e sem tréguas, desde 1998, a fraude fiscal e alguns dos seus aliados preferenciais, 

os chamados ‘paraísos fiscais’.” – cf. TEIXEIRA, Glória – Manual de Direito Fiscal. Coimbra: Almedina, 2016, 

pp. 113, 330 e 331. 
16 SANTOS, António Carlos dos – Planeamento Fiscal, evasão fiscal, elisão fiscal: o fiscalista no seu labirinto. 

In SANCHES, J.L. Saldanha (Diretor) -  Fiscalidade: Revista de Direito e Gestão Fiscal. 38 Edição do Instituto 

Superior Gestão, 2009, p.72. 
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passíveis de uma sanção. O que muitas vezes sucede é que dentro desse vasto conjunto se 

autonomizam os casos em que a fraude fiscal assume maior gravidade, criminalizando-os.”17 

O combate ao abuso fiscal pode incluir medidas anti-abuso, medidas estas que podem 

ser gerais ou especiais, consoante tenham “um caráter transversal a todo o sistema fiscal ou se 

apliquem apenas a certas situações específicas.”18 19 

Em 2012 a Comissão Europeia numa Comunicação dirigida ao Parlamento Europeu e 

ao Conselho sobre formas concretas de reforçar a luta contra a fraude fiscal e a evasão fiscal, 

incluindo em relação com países terceiros faz a seguinte distinção entre evasão fiscal e fraude 

fiscal “Tax fraud is a form of deliberate evasion of tax which is generally punishable under 

criminal law. The term includes situations in which deliberately false statements are submitted 

or fake documents are produced. Tax evasion generally comprises illegal arrangements where 

liability to tax is hidden or ignored, i.e. the taxpayer pays less tax than he is legally obligated 

to pay by hiding income or information from the tax authorities.”20 

 

 

3. O planeamento fiscal abusivo e o planeamento fiscal agressivo 

Os conceitos de planeamento fiscal e evasão fiscal são conceitos complexos e alvo de 

diferentes entendimentos por parte da doutrina. A complexidade agudiza-se perante os 

conceitos de planeamento fiscal abusivo e planeamento fiscal agressivo, cuja definição nos 

propomos analisar de seguida. 

O planeamento fiscal abusivo consiste num comportamento que apesar de respeitar 

formalmente a norma fiscal, inserindo-se no plano legal, viola indiretamente a lei, isto é, o 

espírito/ objetivo da mesma através de uma operação artificial com o fim de obter uma 

economia fiscal. O contribuinte aproveita-se da imprecisão da norma fiscal para obter uma 

                                                           
17 PEREIRA, Manuel Henrique de Freitas -  Fiscalidade. Coimbra: Almedina, 2017, pp. 483 a 484. 
18 Ibid., p. 487. 
19 No ordenamento jurídico português a cláusula anti-abuso encontra-se prevista no artigo 38.º, n.º 2 da LGT, cuja 

redação é a seguinte: “São ineficazes no âmbito tributário os atos ou negócios jurídicos essencial ou 

principalmente dirigidos, por meios artificiosos ou fraudulentos e com abuso das formas jurídicas, à redução, 

eliminação ou diferimento temporal de impostos que seriam devidos em resultado de factos, atos ou negócios 

jurídicos de idêntico fim económico, ou à obtenção de vantagens fiscais que não seriam alcançadas, total ou 

parcialmente, sem a utilização desses meios, efetuando-se então a tributação de acordo com as normas aplicáveis 

na sua ausência e não se produzindo as vantagens fiscais referidas.” 
20http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/com_repor

ts/taxation/com%282012%29351en.pdf (Consultado a 20 de outubro de 2017). 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com%282012%29351en.pdf
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vantagem fiscal que não foi pretendida pelo legislador. Este comportamento além de violar o 

objetivo da norma, vai violar os princípios da equidade e justiça fiscal e o princípio da 

capacidade contributiva. Por este motivo, e de forma a restaurar a justiça fiscal, o legislador 

classifica estes comportamentos como abusivos e desconsidera-os para efeitos fiscais, cobrando 

o imposto que o contribuinte procurava ver reduzido ou eliminado. Para tal, são consagradas 

nos diferentes ordenamentos jurídicos fiscais cláusulas gerais anti-abuso e cláusulas específicas 

anti-abuso.21 Perante isto, vemos que o planeamento fiscal abusivo corresponde, tal como 

estudamos anteriormente, aos comportamentos dos contribuintes que procuram obter uma 

economia fiscal por meio de comportamentos extra legem (tax avoidance ou abuso fiscal), isto 

é, comportamentos que visam tornear a lei fiscal sem a violar expressamente, mas que não se 

pautam pela completa regularidade pois violam o objetivo da norma. No glossário da OCDE 

encontramos a seguinte definição para tax avoidance “A term that is difficult to define but wich 

is generally used to describe the arrangement of taxpayer’s affairs that is intended to reduce 

his tax liability and that although the arrangement could be strictly legal it is usually in 

contradiction with the intent of the law it purports to follow.”22 

 Ao nível da União Europeia são vários os acórdãos do Tribunal de Justiça da União 

Europeia (TJUE) que fazem menção ao conceito de abuso, nomeadamente os Acórdãos Van 

Binsbergen23, Centros24, Uberseering25 e Inspire Art26. No entanto, aquele que mais progressos 

trouxe para a compreensão do conceito foi o Acórdão Emsland-Stärke27 de 2000, pois veio 

sujeitar o conceito de abuso à verificação de dois elementos, o elemento objetivo e o subjetivo. 

O elemento objetivo indica que tem de se verificar que existe um respeito formal da lei, porém, 

o objetivo pretendido pela mesma não é atingido e o elemento subjetivo mostra que é necessário 

                                                           
21 CALDAS, Marta – O Conceito de Planeamento Fiscal Agressivo: Novos Limites ao Planeamento Fiscal?” - 

(Cadernos IDEFF). Coimbra: Almedina, 2017, pp. 26 e 27. 
22 Vide Glossário da OCDE. Disponível em http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm (Consultado a 16 de 

dezembro de 2017). 
23 Acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de dezembro de 1974 – Processo 33/74. Disponível em  https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61974CJ0033&from=EN (Consultado a 16 de dezembro 

de 2017). 
24 Acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de março de 1999 – Processo C-212/97. Disponível em https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A61997CJ0212 (Consultado a 16 de dezembro de 2017). 
25 Acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de novembro de 2002 – Processo C-208/00. Disponível em https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0208. (Consultado a 16 de dezembro de 2017). 
26 Acórdão do Tribunal de Justiça de 30 de setembro de 2003 – Processo C-167/01. Disponível em https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62001CJ0167 (Consultado a 16 de dezembro de 2017). 
27 Vide o Acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de dezembro de 2000. - Emsland-Stärke GmbH contra 

Hauptzollamt Hamburg-Jonas.- Processo C-110/99. 

Disponível em https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=CELEX:61999CJ0110 (Consultado a 17 de 

dezembro de 2017). 

http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61974CJ0033&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61974CJ0033&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A61997CJ0212
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A61997CJ0212
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0208
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0208
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=CELEX:61999CJ0110
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averiguar que existe a vontade de obter um determinado benefício que é conseguido através da 

criação artificial das condições para a sua obtenção. O acórdão Halifax28 de 2006 é igualmente 

importante, já que vem reconhecer o princípio da proibição de abuso de direito como princípio 

geral de direito europeu.29   

Marta Caldas diz-nos que “para a verificação de comportamentos abusivos torna-se 

necessário constatar cumulativamente um elemento objetivo, resultante de um respeito 

meramente formal da norma fiscal que atribui direitos, e um elemento subjetivo que se 

traduzirá na criação artificial de condições com a finalidade essencial e não apenas exclusiva 

de obter uma vantagem fiscal.”30 

 A expressão de planeamento fiscal agressivo surgiu associada ao planeamento fiscal 

abusivo, são vários os documentos de direito internacional, europeu e nacional que utilizam as 

duas expressões, daí que a delimitação entre ambos os conceitos não se afigure tarefa fácil.  

 É em 2006, no âmbito do Terceiro Encontro do Fórum das Administrações Fiscais da 

OCDE, que dirigentes de autoridades relativas à tributação do rendimento de 35 países se 

reuniram em Seoul e mostraram pela primeira vez a sua preocupação perante “práticas 

inaceitáveis dos contribuintes com vista à minimização fiscal”, isto é, perante o planeamento 

fiscal agressivo. Na Declaração de Seoul além de se reconhecerem os benefícios da 

globalização, admite-se que esta leva à adoção por parte dos contribuintes de esquemas 

complexos que exigem uma resposta urgente por parte dos vários países do Mundo. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS acerca da Declaração de Seoul afirma que “Na declaração final da 

                                                           
28 Vide Acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de fevereiro de 2006 – Halifax E O.- Processo C-255/02. Disponível 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=56198&pageIndex=0&doclang=pt&mode=doc&dir 

(Consultado a 18 de dezembro de 2017). 
29 O mesmo entendimento tem o Advogado-Geral Miguel Poiares Maduro que nas Conclusões de 7 de abril de 

2005 no Processo C-255/02 refere o seguinte: “A meu ver, desta jurisprudência decorre certamente um princípio 

geral de direito comunitário. O Tribunal de Justiça resumiu esta mesma ideia, afirmando que «os sujeitos da 

relação jurídica não poderão abusiva ou fraudulentamente prevalecer-se das normas comunitárias»(…)” e “Na 

medida em que é concebido como um princípio geral de interpretação, este princípio não necessita de um 

reconhecimento legislativo explícito por parte do legislador comunitário para se tornar aplicável às disposições 

da Sexta Directiva. Por conseguinte, do simples facto de não existir na Sexta Directiva uma disposição que 

estabeleça expressamente um princípio de interpretação por força do qual sejam proibidos os abusos — podendo 

o mesmo aplicar-se, como observou o Governo irlandês na audiência, por exemplo, aos princípios da segurança 

jurídica ou da protecção da confiança legítima — não se pode concluir que foi intenção do legislador comunitário 

excluir esse princípio da referida directiva. Em contrapartida, mesmo que existisse uma disposição na Sexta 

Directiva consagrando expressamente este princípio, poderia ser considerada, conforme salientou a Comissão, 

uma mera declaração ou codificação de um princípio geral existente.” - cf. Conclusões do Advogado-Geral M. 

Poiares Maduro apresentadas em 7 de abril de 2005, parágrafos 64 e 75. Disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db999359095fc84254a71c8c20e6193ce2.e34Kaxi

Lc3qMb40Rch0SaxuLbNz0?docid=60293&pageIndex=0&doclang=PT&dir=&occ=first&part=1&cid=8223684. 

(Consultado a 19 de dezembro de 2017). 
30 CALDAS, Marta – O Conceito de Planeamento Fiscal Agressivo: Novos Limites ao Planeamento Fiscal?” - 

(Cadernos IDEFF). Coimbra: Almedina, 2017, pp. 48 e 49. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=56198&pageIndex=0&doclang=pt&mode=doc&dir
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db999359095fc84254a71c8c20e6193ce2.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbNz0?docid=60293&pageIndex=0&doclang=PT&dir=&occ=first&part=1&cid=8223684
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db999359095fc84254a71c8c20e6193ce2.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbNz0?docid=60293&pageIndex=0&doclang=PT&dir=&occ=first&part=1&cid=8223684
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reunião de Seul foram afirmadas, entre outras, preocupações relativas à necessidade de se 

aprofundar o conhecimento de esquemas de planeamento fiscal agressivo, quer desenhado por 

departamentos fiscais das empresas (planeamento in-house), quer proposto por 

intermediários, nomeadamente firmas de advogados, firmas de contabilidade, consultores 

fiscais e instituições financeiras. Esta forma de planeamento ter-se-ia transformado numa 

verdadeira indústria de produtos fiscais, que colocaria no mercado a promoção de esquemas 

inaceitáveis de otimização fiscal (…).”31 32 

 Dos vários estudos da OCDE que se seguiram à Declaração de Seoul destaca-se o Study 

Into the Role of Tax Intermediaries datado de 2008.33 Neste estudo surge uma referência 

expressa ao conceito de planeamento fiscal agressivo e uma delimitação do mesmo, apesar deste 

conceito ainda não ser conceptualizado. Este estudo realça o papel dos intermediários fiscais 

como promotores de esquemas de redução da matéria coletável, pois estes sendo detentores de 

um grande conhecimento dos sistemas fiscais nacionais e internacionais, conseguem um 

aproveitamento das disparidades das normas fiscais e das lacunas criadas pela interconexão dos 

diferentes sistemas fiscais, para obter uma redução dos encargos tributários. Para além disto, o 

estudo pretendia que fossem implementados regimes obrigatórios de revelação e comunicação 

às Administrações fiscais destes esquemas complexos de fuga aos impostos. Assim, 

Administrações Fiscais e intermediários fiscais trabalhariam em conjunto para aperfeiçoarem a 

                                                           
31 SANTOS, António Carlos dos – Planeamento Fiscal, evasão fiscal, elisão fiscal: o fiscalista no seu labirinto. 

In SANCHES, J.L. Saldanha (Diretor) -  Fiscalidade: Revista de Direito e Gestão Fiscal. 38 Edição do Instituto 

Superior Gestão, 2009, pp. 86 e 87. 
32 No ordenamento jurídico português surge em 2008 o Decreto-lei n.º 29/2008 de 25 de fevereiro, inspirado na 

Declaração de Seoul, que regula o planeamento fiscal abusivo e o planeamento fiscal agressivo. 
33 “All the countries participating in the OECD’s Forum on Tax Administration (FTA) recognise the impact 

aggressive tax planning has on tax administration, although in some countries this has been far more prevalent 

than in others. Aggressive tax planning is one of the risks revenue bodies have to manage in order to collect the 

tax due under their tax systems. Aggressive tax planning typically requires the involvement of tax professionals – 

in accounting firms, law firms or other tax advisory firms, in financial institutions or in large corporate taxpayers’ 

tax departments. That is why the FTA commissioned a study of the role these tax intermediaries play in tax 

compliance and the promotion of tax minimisation arrangements. As advisers, tax intermediaries play a vital role 

in all tax systems, helping taxpayers understand and comply with their tax obligations in an increasingly complex 

world. But some of them are also designers and promoters of aggressive tax planning, a role that has a negative 

impact on tax systems.(…)This report sets out the conclusions of the OECD Tax Intermediaries Study that 

commenced in September 2006, shortly after the third meeting of the Forum on Tax Administration (FTA)1 in 

Seoul, Korea. This study is one of the outputs of the ‘Seoul Declaration’.2 FTA countries developed the Seoul 

Declaration to address the Forum’s concerns about non-compliance with tax laws in an international context. In 

particular, it sets out countries’ concerns in relation to the spread of aggressive tax planning3 marketed by some 

tax intermediaries4 (e.g. law and accounting firms, other tax advisers and financial institutions).5 The mandate 

to the Study Team was to improve understanding of the role tax intermediaries play in the operation of tax systems 

and specifically to understand their role in ‘unacceptable tax minimisation arrangements’.6 In addition, the Study 

Team was to identify strategies for strengthening the relationship between tax intermediaries and revenue bodies.” 

– cf. OCDE (2008) Study of the Role of Tax Intermidiaries, pp. 3 e 7.  

Disponível em http://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf. (Consultado a 18 de dezembro de 2017). 

http://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf
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legislação fiscal. Este estudo refere-se ao planeamento fiscal agressivo como “unacceptable 

tax minimisation arrangements” e identifica como principais áreas de preocupação as 

seguintes: “Planning involving a tax position that is tenable but has unintended and unexpected 

tax revenue consequences.”; e “Taking a tax position that is favourable to the taxpayer without 

openly disclosing that there is uncertainty whether significant matters in the tax return accord 

with the law.” 

 Posteriormente, surgem outros trabalhos da OCDE que fazem referência ao 

planeamento fiscal agressivo, sendo importantes instrumentos de compreensão do seu 

surgimento e enquadramento, apesar de também não conceptualizarem o conceito. Como 

exemplo, podemos referir o relatório da OCDE de 2011 designado por Tackling Agressive Tax 

Planning through improved transparency and disclosure; o Relatório da OCDE também de 2011 

Corporate Loss Utilisation through Agressive Tax Planning e, ainda, o Relatório da OCDE de 

2013 Agressive Tax Planning based on After-Tax Hedging.  

No âmbito da União Europeia as primeiras referências ao planeamento fiscal agressivo 

surgem em 2012. A 27 de junho de 2012 a Comissão preocupada com as consequências 

originadas pela fraude e abuso fiscais vem, através de uma Comunicação, apontar três níveis de 

ataque a este problema que devem ser desenvolvidos num plano de ação. No entanto, refere que 

a preocupação não deve estar apenas centrada na fraude e abuso fiscais, mas também no 

combate ao planeamento fiscal agressivo, apresentando uma definição do mesmo: “Esta ação 

deve centrar-se não só sobre as atividades fraudulentas e abuso fiscal, mas também ter em 

atenção o planeamento fiscal agressivo. O planeamento fiscal agressivo inclui o recurso a 

operações ou estruturas artificiais e a exploração das diferenças entre regimes fiscais, o que 

prejudica as regras fiscais dos Estados-Membros e agrava a perda de receitas fiscais.”34 A 6 

de dezembro de 2012 a Comissão emite uma nova Comunicação em que consagra o plano de 

ação para fortalecer a luta contra a fraude e o abuso fiscais. Uma das inquietações deste plano 

é, sem dúvida, o planeamento fiscal agressivo e as medidas que devem ser adotadas para 

combater o mesmo. À semelhança do que foi dito na Comunicação de 27 de junho sobre o 

planeamento fiscal agressivo, a Comissão no plano de ação refere-se da seguinte forma a este 

problema: “Atualmente, alguns contribuintes podem recorrer a operações complexas, por 

vezes artificiais, cujo efeito é transferir a sua matéria coletável para outras jurisdições dentro 

                                                           
34 COM (2012) 351 final de 27.06.2012 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 

os meios concretos para reforçar a luta contra a fraude fiscal e o abuso fiscal, incluindo em relação a terceiros 

países. 
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ou fora da União. Ao fazê-lo, os contribuintes tiram partido das disparidades entre as 

legislações nacionais para garantir que determinados tipos de rendimentos não são tributados 

ou para explorar as diferenças em termos de taxas de tributação. Ao pagar impostos, as 

empresas podem ter um impacto positivo importante no resto da sociedade. O planeamento 

fiscal agressivo pode, assim, ser considerado contrário aos princípios da responsabilidade 

social das empresas”35 e para a resolução do problema é sugerida a inserção de uma cláusula 

nas convenções em matéria de dupla tributação (CDT) celebradas com outros Estados-

Membros da UE e com países terceiros a fim de resolver um tipo de dupla não tributação 

especificamente identificado e, ainda, a utilização de uma norma geral comum anti-abuso. 

Também a Recomendação da Comissão de 6 de dezembro de 2012 relativa ao planeamento 

fiscal agressivo dá uma definição do conceito: “O planeamento fiscal agressivo consiste em 

tirar partido dos aspetos técnicos de um sistema fiscal ou das assimetrias existentes entre dois 

ou vários sistemas fiscais, a fim de reduzir as obrigações fiscais. Pode assumir diversas formas. 

Entre as consequências desta prática, refiram-se as duplas deduções (por exemplo, a mesma 

perda é deduzida tanto no Estado da fonte como no Estado de residência) e a dupla não 

tributação (por exemplo, rendimentos não tributados no Estado da fonte são isentos de imposto 

no Estado de residência).”36 

Em 2015 a Comissão Europeia reconhecendo a necessidade de obter um maior 

conhecimento das leis e práticas fiscais dos 28 Estados-Membros da UE, realiza um estudo 

sobre as estruturas do planeamento fiscal agressivo e indicadores37, de modo a perceber que 

Estados-Membros estão em maior risco deste tipo de planeamento e de forma a ajudá-los a 

protegerem-se contra estas práticas. O objetivo do estudo é: identificar estruturas de 

planeamento fiscal agressivo modelo; com base nas estruturas de planeamento fiscal agressivo, 

identificar indicadores que facilitem ou permitam o planeamento fiscal agressivo; e rever os 

sistemas de imposto sobre o rendimento das sociedades dos Estados-Membros da UE através 

dos indicadores de planeamento fiscal agressivo. O objetivo geral é identificar as regras e as 

                                                           
35 COM (2012) 722 final de 6.12.2012 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, Plano 

de Ação para reforçar a luta contra a fraude e o abuso fiscais, p. 6. 
36 Recomendação da Comissão de 6 de dezembro de 2012 relativa ao planeamento fiscal agressivo. 
37 Comissão Europeia, Study on Structures of Agressive Tax Planning and Indicators, Final Report, Taxation 

Papers, Working Paper n.º 61, 2015. 

 Disponível em https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/taxation_paper_61.pdf 

(Consultado a 20 de dezembro de 2017). 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/taxation_paper_61.pdf
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práticas tributárias que resultam em vulnerabilidade dos Estados Membros ao planeamento 

fiscal agressivo.38 

Para identificar os indicadores relevantes de planeamento fiscal agressivo, foi feita uma 

seleção de estruturas que representam as suas técnicas básicas. A seleção inclui três estruturas 

fiscais corporativas bem conhecidas, baseadas nas que foram identificadas pela OCDE. Ainda, 

a estas estruturas foram adicionados quatro modelos de estruturas de planeamento fiscal 

agressivo extraídos de outras experiências tributárias e suplementados pela experiência e 

conhecimento profissional dos autores. Assim, as três estruturas identificadas pela OCDE são: 

a aquisição alavancada com redução de dívida e uso de companhias holding intermediárias; 

uma estrutura de E-commerce usando uma estrutura de dois níveis e a transferência de 

intangíveis sob um acordo de contribuição de custo; a transferência de operações de fabrico 

juntamente com uma transferência de intangíveis de suporte sob um acordo de contribuição de 

custo. Quanto às quatro estruturas adicionais são: uma estrutura de empréstimo offshore; uma 

estrutura de planeamento fiscal agressivo de entidade híbrida; um empréstimo sem juros; uma 

estrutura de planeamento fiscal agressivo do regime de patentes.39  

Para a seleção das estruturas de planeamento fiscal agressivo este estudo seguiu a 

definição de planeamento fiscal agressivo da Comissão Europeia de 2012 e que diz que este 

planeamento consiste “in taking advantage of the technicalities of a tax system or of mismatches 

between two or more tax systems for the purpose of reducing tax liability. It may result in double 

deductions (e.g. the same cost is deducted both in the state of source and residence) and double 

non-taxation (e.g. income which is not taxed in the source state is exempt in the state of 

residence).”40 

 A partir do modelo de estruturas de planeamento fiscal agressivo, vários indicadores 

são identificados. Os indicadores são aplicados para avaliar a exposição ao risco dos Estados-

Membros ao planeamento fiscal agressivo. Os indicadores podem ser geralmente definidos 

como características genéricas de um sistema tributário que pode facilitar o planeamento fiscal 

agressivo. Tecnicamente, um indicador pode assumir a forma de uma norma específica de (uma 

                                                           
38 Comissão Europeia, Study on Structures of Agressive Tax Planning and Indicators, Final Report, Taxation 

Papers, Working Paper n.º 61, 2015, p. 7. 
39 Comissão Europeia, Study on Structures of Agressive Tax Planning and Indicators, Final Report, Taxation 

Papers, Working Paper n.º 61, 2015, pp. 7 e 8. 
40 Comissão Europeia, Study on Structures of Agressive Tax Planning and Indicators, Final Report, Taxation 

Papers, Working Paper n.º 61, 2015, p. 8. 
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norma ou um conjunto de normas) ou jurisprudência, mas também pode assumir a forma oposta, 

ou seja, a ausência de tal legislação ou jurisprudência. No entanto, para a existência de um 

indicador importa o efeito e não a sua forma. Uma estrutura de planeamento fiscal agressivo é, 

por norma, criada pela combinação de mais do que um indicador e isto explica as estruturas 

transfronteiriças que se aproveitam da interação de mais do que um sistema fiscal. O caráter de 

como os indicadores facilitam o planeamento fiscal agressivo pode ser ativo ou passivo. Há, 

ainda, uma terceira categoria de indicadores que foi definida pela falta de regras anti-abuso. 

Foram assim identificados 33 indicadores que facilitam o planeamento fiscal agressivo entre os 

quais: “Too generous tax-exemption of dividends received”; “Tax deduction for dividends 

paid”; Tax deduction for intra-group royalty costs”.41 

 

 

4. O conceito de Preços de Transferência 

Para efeitos do presente trabalho, importa-nos também perceber o que são os preços de 

transferência (transfer pricing). 

Tal como nos diz GLÓRIA TEIXEIRA42 os preços de transferência têm sido alvo de 

vários estudos quer pela doutrina, como pela jurisprudência nacional e internacional. Isto levou 

a que a OCDE lhe dedicasse vários relatórios e estudos com vista à resolução de diversos 

problemas. Entre estes estudos destacam-se as Diretrizes da OCDE sobre a matéria dos preços 

de transferência que devem ser seguidas aquando da interpretação do artigo 9.º da Convenção 

Modelo da OCDE. 

Quanto à definição de preços de transferência veja-se a proposta de definição da OCDE 

nas suas Diretrizes sobre os Preços de Transferência para Empresas Multinacionais e 

Administrações Fiscais, segundo as quais “os preços de transferência são os preços pelos quais 

uma empresa transfere bens corpóreos, ativos incorpóreos ou presta serviços a outra entidade 

com a qual esteja em situação de relações especiais.” 43 Dito de outro modo, os preços de 

transferência, nada mais são, do que os preços praticados nas operações comerciais, incluindo 

                                                           
41 Comissão Europeia, Study on Structures of Agressive Tax Planning and Indicators, Final Report, Taxation 

Papers, Working Paper n.º 61, 2015, pp. 8, 9 e 57 e seguintes. 
42 TEIXEIRA, Glória - Manual de Direito Fiscal. Coimbra: Almedina, 2016, p. 115 e 116. 
43 OCDE,Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, OECD 

Publishing, 2010, p. 19. 
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operações financeiras, entre entidades relacionadas ou entre setores da mesma entidade. 

Depreende-se daqui que a aplicação do regime de preços de transferência está subordinada ao 

preenchimento do conceito de “relações especiais”. No entanto, e como nos diz GLÓRIA 

TEIXEIRA, o abandono deste conceito é cada vez mais defendido por fiscalistas internacionais, 

sendo que temos como exemplo a experiência holandesa que já não o aplica.  

 MANUEL HENRIQUE DE FREITAS PEREIRA também nos dá uma definição de 

preços de transferência dizendo que “(…) dentro de um grupo empresarial ocorrem transações 

– venda de produtos, acabados ou semiacabados, prestações de serviços, da mais variada 

natureza incluindo cedência de marcas ou patentes ou realização de assistência técnica – que 

não estão sujeitas à mesma lógica das realizadas no mercado aberto entre empresas 

independentes. Ou seja, os preços estabelecidos para essas transações – que são assimiladas 

a transferências internas realizadas no seio da mesma empresa e daí a designação de preços 

de transferência (…).” 44   Já para ALBERTO XAVIER, “a prática denominada de preços de 

transferência consiste na política de preços que vigora nas relações internas de empresas 

interdependentes e que, em virtude destas relações especiais, pode conduzir à fixação de preços 

artificiais, distintos dos preços de mercado.” 45 

Da definição que nos é dada por ALBERTO XAVIER vemos que é frequente que o 

regime de preços de transferência surja associado ao de evasão fiscal. Isto porque em sede de 

empresas associadas há uma grande facilidade de manipulação dos preços, com o objetivo de 

redução da obrigação fiscal. Esta facilidade de manipulação dos preços ganha especial 

delicadeza quando as empresas pertencem a um grupo multinacional. Isto porque quando as 

empresas têm a sua atividade estabelecida em vários países, a lógica de atuação tende a ser a de 

“subvalorizar os preços dos bens e serviços originários dos países de alta tributação e 

sobrevalorizar os preços dos que os tenham como destinatários (…)”.46 Portanto, é frequente 

que as empresas multinacionais distribuam a sua atividade por diversos países por forma a 

potenciar a sua rentabilidade. Esta distribuição da atividade de um grupo multinacional permite 

a realização de um planeamento fiscal mais eficaz, nomeadamente através da colocação de 

filiais em países onde as taxas de impostos e os custos de produção são mais baixas do que no 

país da sede. 

                                                           
44 PEREIRA, Manuel Henrique de Freitas -  Fiscalidade. Coimbra: Almedina, 2017, p. 496. 
45 XAVIER, Alberto - Direito Tributário Internacional. 2.ª Ed., Coimbra: Almedina, 2017, pp. 430 e 431. 
46 PEREIRA, Manuel Henrique de Freitas -  Fiscalidade. Coimbra: Almedina, 2017, p. 498. 
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Desta forma, o regime dos preços de transferência surge também tal como refere 

GLÓRIA TEIXEIRA, como uma forma de evitar a manipulação da base tributável e, por 

conseguinte, a redução ou eliminação da carga fiscal. O combate ao abuso fiscal através dos 

preços de transferência é conseguido através da determinação que os preços de transferência 

entre empresas interdependentes devem ser os que seriam fixados entre entidades 

independentes, ou seja, através da aplicação do princípio de plena concorrência (the arm’s 

lenght principle).  

O princípio da plena concorrência exige que os termos e condições estabelecidos nas 

transações sejam idênticos aos que se aplicam na ausência de relações especiais. Este princípio 

pretende que o preço fixado numa transferência de bens, serviços ou propriedade intangível 

entre partes vinculadas, corresponda ao preço que seria fixado no mercado numa transferência 

similar entre partes independentes. 47 48 

Podemos encontrar o princípio de plena concorrência no artigo 63.º, n.º 1 do Código do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) que menciona que “Nas operações 

comerciais, incluindo, designadamente, operações ou séries de operações sobre bens, direitos 

ou serviços, bem como nas operações financeiras, efetuadas entre um sujeito passivo e 

qualquer outra entidade, sujeita ou não a IRC, com a qual esteja em situação de relações 

especiais, devem ser contratados, aceites e praticados termos ou condições substancialmente 

                                                           
47 O princípio da plena concorrência foi introduzido em Portugal pela primeira vez através do artigo 51.º - A do 

Código da Contribuição Industrial, em 1964 (Decreto-Lei n.º 45/977, de 19 de outubro de 1964). 
48 Sobre o princípio de plena concorrência Joaquim António R. Pires refere o seguinte “(…) o princípio da plena 

concorrência, norma internacional que, tal como foi acordado pelos países membros da OCDE, deve ser posta 

em prática, para efeitos fiscais, pelos grupos multinacionais e pelas Autoridades Fiscais, com vista à fixação dos 

preços de transferência. Se duas empresas independentes efetuam operações entre si, as condições das suas 

relações comerciais e financeiras (…) são regidas, em regra, pelos mecanismos do mercado. Quando “entidades 

relacionadas” efetuam operações entre si, as suas relações comerciais e financeiras não sofrem necessariamente 

da mesma maneira a influência direta dos mecanismos de mercado, muito embora as empresas procurem muitas 

vezes reproduzir a dinâmica desses mecanismos nas suas operações. Nos casos em que os preços de transferência 

não refletem os mecanismos do mercado e o princípio da plena concorrência, pode haver uma distorção, quer do 

montante do imposto devido pelas empresas em situação de relações especiais quer das receitas fiscais dos países 

onde essas empresas se localizam. Por tal facto, os países membros da OCDE acordaram que, para efeitos fiscais, 

os lucros das “entidades relacionadas” podem ser ajustados, se necessário, para corrigir essas distorções e 

assegurar, desse modo, o cumprimento do princípio da plena concorrência.” e ainda “Os princípios diretores 

(dos preços de transferência) incidem sobre a aplicação do princípio de plena concorrência na determinação dos 

preços de transferência das “entidades relacionadas” (…) e têm como objetivo auxiliar as Administrações Fiscais 

e as empresas multinacionais, apontando os meios que permitem mutuamente alcançar soluções satisfatórias para 

os problemas de preços de transferência (…) Estes princípios diretores estabelecem os métodos que podem ser 

utilizados para determinar se as condições que regem as relações comerciais e financeiras no seio de um “grupo” 

satisfazem o princípio de plena concorrência e estabelecem orientações para a aplicação prática desses mesmos 

métodos.” – cf. PIRES, Joaquim António R. – Os Preços de Transferência. Vida Económica, 2006, pp. 26, 27, 33 

e 34. 
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idênticos aos que normalmente seriam contratados, aceites e praticados entre entidades 

independentes em operações comparáveis.” Para que sejam praticados termos idênticos aos 

aplicados entre entidades independentes o n.º 2 do artigo 63.º diz-nos que “O sujeito passivo 

deve adotar (…) o método ou métodos suscetíveis de assegurar o mais elevado grau de 

comparabilidade entre as operações ou séries de operações que efetua e outras 

substancialmente idênticas, em situações normais de mercado ou de ausência de relações 

especiais, tendo em conta, designadamente, as características dos bens, direitos ou serviços, a 

posição de mercado, a situação económica e financeira, a estratégia de negócio, e demais 

características relevantes dos sujeitos passivos envolvidos, as funções por eles desempenhadas, 

os ativos utilizados e a repartição do risco.” Por sua vez, os métodos que devem ser utilizados 

encontram-se previstos no n.º 3 do mesmo artigo. Assim, devem ser utilizados de acordo com 

a alínea a) “o método do preço comparável de mercado, o método do preço de revenda 

minorado ou o método do custo majorado;” E o “método do fracionamento do lucro, o método 

da margem líquida da operação ou outro, quando os métodos referidos na alínea anterior não 

possam ser aplicados ou, podendo sê-lo, não permitam obter a medida mais fiável dos termos 

e condições que entidades independentes normalmente acordariam, aceitariam ou 

praticariam”, alínea b).49 O conceito de relações especiais encontra-se também explanado no 

artigo 63.º, n.º 4 “Considera-se que existem relações especiais entre duas entidades nas 

situações em que uma tem o poder de exercer, direta ou indiretamente, uma influência 

significativa nas decisões de gestão da outra (…).” O n.º 11 e 12.º do artigo 63.º do CIRC 

preveem respetivamente correções e ajustamentos à matéria coletável. Assim, o n.º 11 refere 

que “Quando a Direcção-Geral dos Impostos proceda a correções necessárias para a 

determinação do lucro tributável por virtude de relações especiais com outro sujeito passivo 

do IRC ou do IRS, na determinação do lucro tributável deste último devem ser efetuados os 

ajustamentos adequados que sejam reflexo das correções feitas na determinação do lucro 

tributável do primeiro.” e o n. º 12 estipula que “Pode a Direcção-Geral dos Impostos proceder 

                                                           
49 “A fim de se determinar se os preços praticados entre entidades relacionadas são preços de plena concorrência, 

o regime português de preços de transferência segue a metodologia proposta nas Diretrizes da OCDE. Portugal 

reconhece tanto os métodos tradicionais baseados na operação como os métodos baseados no lucro, mencionados 

nas Diretrizes da OCDE, mas não define uma hierarquia estrita de aplicação daqueles métodos: i.e., embora a 

Administração Tributária portuguesa manifeste a sua preferência pela utilização dos métodos tradicionais 

baseados na operação, será por aquela aceite a utilização de qualquer um dos métodos baseados no lucro, ou 

mesmo um outro método, desde que a sua utilização possa ser devidamente justificada e a mesma conduza a 

resultados mais fiáveis.” – cf. FIGUEIREDO, Guilherme – Preços de transferência e ativos incorpóreos: Que 

futuro para Portugal?” In TEIXEIRA, Glória – Preços de Transferência- Casos Práticos. Vida Económica, 2006, 

p. 134. 
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igualmente ao ajustamento correlativo referido no número anterior quando tal resulte de 

convenções internacionais celebradas por Portugal e nos termos e condições nas mesmas 

previstos.” Posto isto, vemos que o artigo 63.º do CIRC disciplina o regime dos preços de 

transferência no ordenamento jurídico português.50  

Quanto aos meios de defesa específicos de que os sujeitos passivos se poderiam socorrer 

perante as correções ao lucro tributável decorrente de preços de transferência operadas pela 

administração tributária, com as alterações legislativas de 2002, foi eliminado o artigo 129.º do 

CIRC e consequentemente o meio específico que existia de defesa dos contribuintes em caso 

de correções efetuadas pela administração fiscal, com o fundamento em preços de transferência. 

Já quanto ao artigo 38.º, n.º 2, da Lei Geral Tributária (LGT) que prevê a cláusula geral anti-

abuso, o Código de Procedimento e Processo Tributário (CPPT) estipula um procedimento 

próprio com garantias especiais para os sujeitos passivos.51 

O regime dos preços de transferência encontra-se também disciplinado no artigo 9.º da 

Convenção Modelo da OCDE. Das alíneas a) e b) retiramos aquilo que se entende por empresas 

associadas “Quando: a) uma empresa de um Estado contratante participar, direta ou 

indiretamente, na direção, no controle ou no capital de uma empresa do outro Estado 

contratante; ou b) as mesmas pessoas participarem direta ou indiretamente, na direção, no 

controle ou no capital de uma empresa de um Estado contratante e de uma empresa do outro 

Estado contratante, e em ambos os casos, as duas empresas, nas suas relações comerciais ou 

financeiras, estiverem ligadas por condições aceites ou impostas que difiram das que seriam 

estabelecidas entre empresas independentes, os lucros que, se não existissem essas condições, 

teriam sido obtidos por uma das empresas, mas não foram por causa dessas condições, podem 

ser incluídos nos lucros dessa empresa e, consequentemente, tributados.” Resulta da parte final 

do artigo 9.º, n. º 1, alínea b) o princípio da plena concorrência, pelo que podemos constatar 

que é um princípio que tem ampla aceitação internacional, o que já se depreendia do facto de 

                                                           
50 A propósito da regulação dos preços de transferência no ordenamento jurídico português vide a Portaria 1446-

C/2001 de 21 de dezembro. “A Portaria n.º 1446-C/2001, de 29 de Dezembro (adiante referida Portaria), 

desenvolve as regras gerais de preços de transferência previstas no Código do IRC. A Portaria dispõe sobre o 

princípio de plena concorrência, os procedimentos de realização dos ajustamentos primários ao lucro tributável, 

o modo de aplicação dos métodos de determinação dos preços de transferência, as regras de funcionamento dos 

acordos de partilha de custos e dos acordos de prestação de serviços intragrupo, as obrigações acessórias dos 

sujeitos passivos, definindo os elementos que devem constar do processo de documentação de preços de 

transferência , e os procedimentos a observar no âmbito dos ajustamentos correlativos.” – cf.  RAMOS, Luís 

Pedro Coelho – O princípio de plena concorrência e a problemática dos comparáveis. In TEIXEIRA, Glória – 

Preços de Transferência- Casos Práticos. Vida Económica, 2006, p. 280. 
51 XAVIER, Alberto - Direito Tributário Internacional. 2.ª Ed., Coimbra: Almedina, 2017, p. 442.  
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ter sido consagrado nos primeiros relatórios e diretrizes sobre os preços de transferência 

emitidos pela OCDE.52   

Da leitura do artigo já mencionado ALBERTO XAVIER considera que são quatro os 

requisitos essenciais deste instituto: “(a) o nexo de interdependência; (b) o elemento de 

estraneidade; (c) a obtenção de vantagem anormal; (d) o nexo causal entre a vantagem e a 

interdependência.”53 O n.º 2 do mesmo artigo prevê a possibilidade de ajustamento da matéria 

coletável em matéria de preços de transferência. 

Além do artigo 9.º da Convenção Modelo da OCDE, existe um conjunto de Diretrizes 

designadas por “Diretrizes de Preços de Transferência para Empresas Multinacionais e 

Administrações Tributárias 2017” da OCDE que servem de guia para as empresas 

multinacionais e administrações tributárias na aplicação do regime dos preços de transferência. 

Estas Diretrizes da OCDE sobre preços de transferência para empresas multinacionais e 

administrações tributárias contém um capítulo inteiramente dedicado ao princípio da plena 

concorrência “This Chapter provides a background discussion of the arm’s lenght principle, 

wich is the international transfer pricing standard that OECD member countries have agreed 

should be used for tax purposes by MNE groups and tax administration (…).”54 

 

II. As tentativas internacionais de combate às práticas fiscais de erosão 

das bases tributárias e à transferência de lucros 

1. Combate à Erosão da Base Tributária e à Transferência de Lucros: Relatório 

de 2013 

Em 2013 o G20 que atua conjuntamente com a OCDE, solicitou a elaboração de um 

relatório que explanasse o problema da erosão da base tributária e da transferência de lucros, 

cientes de que estes são os principais problemas que afetam a aquisição de receita por parte dos 

vários países. A interação de leis nacionais desde sempre despertou interesse, na medida em 

que são promotoras de vários conflitos de interesses no exercício dos direitos fiscais, podendo 

                                                           
52 Como exemplos podemos referir o relatório do Comité de Assuntos Fiscais da OCDE de 1979 “Prix de transfert 

et entreprises multinationales” e o relatório “Prix de transfert et enterpises multinationales – trois études fiscales” 

de 1984. 
53 XAVIER, Alberto - Direito Tributário Internacional. 2.ª Ed., Coimbra: Almedina, 2017, p. 444.  
54 OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, 

OECD Publishing Paris, p. 33.  
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gerar nomeadamente quer a bitributação ou a dupla não tributação, como produzir lacunas que 

permitem reduzir ou eliminar significativamente a tributação dos rendimentos. As empresas 

multinacionais aproveitam-se muitas vezes destas situações para verem as suas obrigações 

tributárias reduzidas ou até mesmo inexistentes.55  

Este relatório reconhece, assim, um conjunto de problemas que têm de ser resolvidos 

tais como, o aumento do recurso ao planeamento fiscal agressivo por parte das empresas 

multinacionais, a falta de acompanhamento por parte das normas tributárias internacionais no 

que toca às mudanças das práticas comerciais globais, sobretudo na área dos intangíveis e da 

economia digital e a existência de uma preocupante assimetria entre as regras nacionais e as 

internacionais. A OCDE tem realizado vários trabalhos analíticos para combater estes 

problemas como o Hybrid Mismatch Arrangements: Policy and Compliance Issues (2012), as 

propostas de atualização às Diretrizes da OCDE sobre preços de transferência, o Tackling 

Agressive Tax Planning through Improved Transparency and Disclosure (OECD, 2011) e a 

criação do Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins 

Tributários. No entanto, torna-se cada vez mais importante avançar para uma abordagem 

abrangente e global que permita um combate adequado e eficaz à questão da erosão da base 

tributável e da transferência de lucros. Assim, é necessário pôr em prática um plano de ação 

global de grande envergadura cujo principal objetivo seria o de dotar os vários países de 

instrumentos domésticos e internacionais para uma melhor harmonização do direito de tributar 

com as atividades económicas reais. A OCDE comprometeu-se a elaborar este plano de ação 

de forma rápida e inovadora contando, para tal, com o apoio de todos os países membros 

interessados, países não membros (sobretudo economias do G20), a comunidade empresarial e 

a sociedade civil, de modo a poder ter-se em conta as ideias dos empresários e demais partes 

interessadas. Este plano de ação, a desenvolver num prazo de seis meses após a apresentação 

do relatório, devia incluir: a identificação das ações necessárias para enfrentar a erosão da base 

tributária e a transferência de lucros; o estabelecimento de prazos para a implementação dessas 

ações e a identificação dos recursos necessários e a metodologia adequada para implementar as 

ações. O plano de ação devia ser submetido ao Comité dos Assuntos Fiscais na reunião de junho 

de 2013, de modo a poder ser discutido e aprovado.56 

                                                           
55 OCDE (2013), Combate à Erosão da Base Tributária e à Tranferência de Lucros, OECD Publishing, pp. 7 e 8. 
56 OCDE (2013), Combate à Erosão da Base Tributária e à Tranferência de Lucros, OECD Publishing, pp. 9 a 13. 
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Além do que já foi mencionado, este relatório vai apresentar de forma clara e 

aprofundada a problemática da erosão da base tributária e da transferência de lucros. Um dos 

primeiros estudos no relatório preocupa-se em relatar a dimensão do problema. Em primeiro 

lugar, constata-se que a receita arrecadada com a tributação de empresas constitui uma 

componente importante do erário público, sendo que correspondem em média a receitas de 3% 

do Produto Interno Bruto (PIB) ou cerca de 10% do total de receitas fiscais. Verifica-se também 

que há uma tendência ao longo dos anos para o aumento da arrecadação de imposto. Este 

aumento não está intimamente ligado com a existência ou não de práticas de erosão da base 

tributária ou de transferência de lucros, mas antes com a implementação de medidas de 

alargamento da base tributária e com o aumento da participação do imposto da pessoa jurídica 

no PIB em muitos países. Em segundo lugar, é feita uma análise ao investimento estrangeiro 

direto57 e a conclusão que se retira é a de que países como Barbados, Bermudas e Ilhas Virgens 

Britânicas (paraísos fiscais) recebem a maior fatia de investimento estrangeiro direto.58  

O Capítulo 459 fala-nos de alguns princípios fiscais básicos que regem a tributação de 

lucros de atividades transnacionais e as possibilidades de erosão da base tributária e 

transferência de lucros que esses mesmos princípios podem originar. Um dos princípios 

mencionados e que nos importa analisar é o relativo ao dos preços de transferência. O arm’s 

length principle (princípio da plena concorrência) é o princípio internacionalmente aceite para 

o cálculo dos preços de transferência. Este princípio tem como objetivo que as transações entre 

entidades relacionadas se pautem pelas mesmas condições que são observadas nas transações 

entre entidades independentes. Portanto, as condições dessas transações devem ser 

determinadas pelas tendências do mercado. Falamos, pois, de preços de mercado ou preços de 

plena concorrência que são os preços praticados por empresas independentes e que se pretende 

que sejam observados por empresas que mantém entre si relações especiais, impedindo desta 

forma que estas últimas obtenham lucros pela não observância desse mesmo princípio. O 

princípio da plena concorrência foi desenvolvido pela Liga das Nações, mas encontra-se 

                                                           
57 O Relatório de 2013 da OCDE sobre o Combate à Erosão da Base Tributária e à Transferência de Lucros diz-

nos que “O investimento direto é um tipo de investimento transnacional efetuado pelo residente de uma economia 

(o investidor direto) com o intuito de estabelecer um interesse duradouro numa empresa (a empresa de 

investimento direto) que, por sua vez, é residente em outra economia que não a do investidor direto.” 
58 OCDE (2013), Combate à Erosão da Base Tributária e à Tranferência de Lucros, OECD Publishing, pp. 17 a 

19. 
59 OCDE (2013), Combate à Erosão da Base Tributária e à Tranferência de Lucros, OECD Publishing, pp. 35 a 

49. 
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também estipulado nas legislações nacionais dos vários países, bem como no artigo 7.º e 9.º das 

Convenções Modelo da OCDE e da ONU.  

No que concerne aos preços de transferência, este relatório indica também o incentivo 

que existe para a transação de ativos/funções/riscos para jurisdições de tributação mais 

favorável e alerta para a facilidade de transação de riscos e ativos tangíveis e intangíveis 

inerentes à sua própria natureza. “A transferência dos ativos, sobretudo intangíveis, de funções 

ou de riscos para jurisdições onde a tributação é mais favorável, constitui uma prática corrente 

das empresas e dos grupos económicos. A OCDE sabe que as estratégias de otimização fiscal 

dão prioridade à transferência de riscos substanciais e dos intangíveis para jurisdições de 

baixa tributação, cujo retorno pode beneficiar de um regime fiscal favorável, ocasionando a 

erosão da base tributável.”60 Os preços de transferência que respeitam o princípio arm’s length 

alocam de forma eficaz e eficiente os rendimentos das multinacionais entre as várias jurisdições 

fiscais. Porém, nem sempre este princípio é observado e, muitas vezes, os grupos económicos 

adotam práticas que são violadoras desses regimes legais. O que acontece é que são realizadas 

dentro desses grupos económicos transferências de riscos e ativos para sociedades do grupo que 

se encontram em jurisdições de tributação mais favorável, através de transações que não seriam 

realizadas entre partes independentes.61 

Uma outra situação geradora de problemas complexos diz respeito à transferência de 

lucros através de acordos de preços de transferência referentes à alocação contratual de riscos 

e intangíveis.  

Posto tudo o que foi até aqui mencionado pode concluir-se que a erosão da base 

tributária e a transferência de lucros é uma realidade que constitui uma ameaça à soberania e às 

receitas fiscais. As questões identificadas como as mais problemáticas são as seguintes: as 

discrepâncias internacionais na classificação das entidades e instrumentos; a aplicação de 

princípios que constam em tratados sobre lucros provenientes da comercialização de bens e 

serviços digitais; o tratamento fiscal de financiamento por endividamento entre partes 

associadas, seguros cativos e outras transações financeiras no interior do grupo; os preços de 

transferência; a eficácia das medidas de combate à sonegação e a existência de regimes 

preferenciais prejudiciais. Portanto, este relatório preocupa-se em mostrar o problema criado 

                                                           
60 CATARINO, João Ricardo; GUIMARÃES, Vasco Branco - Lições de Fiscalidade, Vol. II – Gestão e 

Planeamento Fiscal Internacional. Coimbra: Almedina, 2015, p. 397. 
61 Ibid., p. 396. 
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pela erosão da base tributável e da transferência de lucros, sustentando a necessidade do 

desenvolvimento por parte da OCDE de um plano de ação de alcance mundial que faça face a 

todas as áreas problemáticas identificadas com vista a identificar soluções concretas para 

realinhar as normas internacionais com o ambiente dos negócios globais atuais.  

 

2. Plano de Ação para o combate à erosão da base tributária e transferência de 

lucros  

Em 2014 é apresentado o Plano de Ação62 para o combate à erosão da base tributária e 

transferência de lucros. Este plano63 começa por nos dar uma visão da globalização e o impacto 

positivo e negativo que a mesma teve sobre as economias nacionais. É um facto que a 

globalização trouxe vários benefícios para as economias de muitos países, como o fomento do 

comércio e do investimento estrangeiro direto, o que potenciou o crescimento económico e, 

consequentemente, a criação de empregos, a promoção da inovação e a retirada de milhões de 

pessoas da pobreza. Porém, esta interação entre diferentes sistemas fiscais nacionais alertou os 

vários países do mundo para o problema da dupla tributação e da dupla não tributação (que está 

ligada ao problema da erosão da base tributária) e para a necessidade de aprimoramento do 

direito tributário internacional através da adoção de normas internacionais que permitam 

eliminar este problema. Uma outra dificuldade que advém da globalização está relacionada com 

as empresas multinacionais. O fenómeno da globalização provocou a disseminação de empresas 

multinacionais e, ao longo dos tempos, estas foram adotando práticas que lhes permitem reduzir 

ou até eliminar a sua tributação. As empresas multinacionais recorrem com frequência a 

artifícios, quer através da economia digital, do planeamento fiscal agressivo ou dos preços de 

transferência, para reduzirem ou eliminarem as suas obrigações fiscais. Isto vai traduzir-se em 

graves consequências para as economias nacionais uma vez que estas empresas representam 

uma parte considerável do PIB, assim como as transações entre empresas patenteiam uma 

proporção crescente das transações globais. Estas práticas vão, ainda, traduzir-se numa 

                                                           
62 Para Ana Paula Dourado “As ações do projeto BEPS e as recomendações que delas constam estão interligadas, 

mas não existe uma ordem de prioridade entre elas (…) O cerne do BEPS são as ações 8-10 que pretendem 

melhorar o funcionamento dos preços de transferência. Na ausência de uma alteração radical ao sistema fiscal 

internacional, o objetivo do projeto BEPS é que a tributação ocorra nos Estados em que o valor é criado e assim 

evitar transferência de lucros de forma artificial.” - cf. DOURADO, Ana Paula - Governação Fiscal Global. 

Coimbra: Almedina, 2017, pp. 60 e 61. 
63 Vide neste sentido BRAUNER, Yariv - Transfer Pricing in BEPS: First Round – Business Interests Win (But, 

Not in Knock-Out). Kluwer Law International, vol.43, 2015, pp. 72 a 84. 
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diminuição da arrecadação de receitas por parte dos governos, num aumento da carga tributária 

de outros contribuintes e numa situação de desvantagem competitiva por parte das empresas 

que atuam de forma quase exclusiva no mercado doméstico. 

Perante o que foi dito até agora surge a necessidade de implementar mudanças 

fundamentais que previnam tanto a dupla não tributação como a redução ou eliminação da 

tributação resultante de práticas que segregam artificialmente os rendimentos provenientes das 

atividades que os geram. Para que este objetivo seja cumprido são adotadas, através deste Plano 

de Ação, um conjunto de ações para resolver de forma eficaz e eficiente as deficiências 

apresentadas pelas normas atuais.  

Para efeitos do presente estudo importa analisar as ações 8, 9 e 10 e a ação 13. 

Ações 8, 9 e 10 – Garantir que os resultados dos preços de transferência estejam 

alinhados com a criação de valor.64 As normas sobre preços de transferência, baseadas no 

princípio da plena concorrência alocam de forma eficaz e eficiente os rendimentos das 

multinacionais entre as várias jurisdições fiscais.65 No entanto, muitas vezes, as multinacionais 

usam estas normas de forma a separar o rendimento das atividades económicas que o geram e 

transferi-lo para zonas de tributação mais favorecida. Este resultado é conseguido através da 

transferência de ativos intangíveis e outros ativos móveis por menos do seu valor real, da 

sobrecapitalização de sociedades do grupo sujeitas à baixa tributação e a contratual de risco às 

sociedades do grupo que beneficiam de ambientes de tributação mais moderada, através de 

transações que não seriam realizadas entre partes independentes. Deste modo, a solução para 

este problema vai passar por abordar diretamente as deficiências do sistema atual, sobretudo no 

que diz respeito às operações de retorno relativas a ativos intangíveis, ao risco e à 

sobrecapitalização.  

Ação 13 – Reexame das regras relativas à documentação dos preços de 

transferência.66 O incremento da transparência fiscal entre as administrações tributárias e os 

                                                           
64 “Aggressive transfer pricing is the beating heart of BEPS planning - the sine qua non of the transactions that 

triggered the universal interest in BEPS and eventually the BEPS project. The essence of these transactions was 

the ability to "move" intangibles away from the United States and its high-tax jurisdiction to a low-tax 

jurisdiction.” – cf.  BRAUNER, Yariv - What the BEPS? Florida Tax Review. Vol. 16, 2014, p. 96. 
65 CATARINO, João Ricardo; GUIMARÃES, Vasco Branco - Lições de Fiscalidade, Vol. II – Gestão e 

Planeamento Fiscal Internacional. Coimbra: Almedina, 2015, pp. 396 a 399. 
66 “This is a very promising action by the OECD. It directly deals with the problem of divergence of transfer 

pricing reporting requirements in different countries that obscured the true tax positions of taxpayers and resulted 

in significant and unnecessary compliance costs to them. The standardization permits an honest collaborative 

effort by tax authorities (…) standardization is amenable to inclusiveness; it is especially helpful for governments 
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contribuintes em matéria de preços de transferência é o objetivo principal desta ação 13. A 

assimetria de informação é um dos problemas principais com que a aplicação das regras de 

preços de transferência se depara, limitando a capacidade das administrações fiscais de 

adquirirem uma visão global da cadeia de valor mundial dos contribuintes e comprometendo a 

aplicação do princípio da plena concorrência, o que contribui para a erosão da base tributária e 

da transferência de lucros.67 Acresce que as diferenças de regimes de controlo no que respeita 

as exigências de documentação em matéria de preços de transferência conduz a custos 

significativos para as empresas. Pretende-se, assim, incrementar a transparência para as 

administrações tributárias, através da implementação de novas regras de documentação, tendo 

sempre como preocupação os custos para o setor privado. 

Dada a urgência para combater a erosão da base tributária e a transferência de lucros foi 

estipulado um prazo de 2 anos para a conclusão da grande maioria deste plano de ação.  

 

3. Preços de Transferência e Declaração País-por-país, Ação 13 – Relatório Final 

de 2015  

Da leitura do Plano de Ação para o combate à erosão da base tributável e transferência 

de lucros, depreendemos que o objetivo da ação 13 é “desenvolver regras sobre a 

documentação de preços de transferência, com o fim de reforçar a transparência para a 

administração tributária, tendo em consideração os custos de conformidade para o setor 

privado. As normas a serem desenvolvidas incluirão o requisito de que todas as multinacionais 

proporcionem aos governos informação relevante necessária, sobre a repartição global dos 

lucros, sobre a sua atividade económica e os impostos pagos nos diferentes países, de acordo 

com um modelo comum.”68 Perante este objetivo, é desenvolvido o Relatório final de 2015 

sobre a documentação de preços de transferência e a declaração país-por-país (também 

                                                           
that are weak in comparison to MNE taxpayers and therefore may not alone be able to demand and enforce 

compliance at a sufficient level. Finally, standardization of this kind inherently enhances transparency and an 

honest and educated discussion of the information as it is, it being available to all countries. Such transparency is 

a condition to a fairer regime and a more efficient one, being consistent with its core principles, such as the single 

tax principle. It is also consistent with all three principles of BEPS: it is innovative, it is comprehensive, and it 

enhances collaboration rather than tax competition.” – cf. BRAUNER, Yariv - What the BEPS? Florida Tax 

Review. Vol. 16, 2014, pp. 104 e 105. 
67 CATARINO, João Ricardo; GUIMARÃES, Vasco Branco - Lições de Fiscalidade, Vol. II – Gestão e 

Planeamento Fiscal Internacional. Coimbra: Almedina, 2015, p. 400. 
68 OCDE (2014), Plano de ação para o combate à erosão da base tributária e à transferência de lucro, França, OECD 

Publishing, p. 25. 



33 
 

conhecida por country-by-country reporting).69 Este Relatório contém uma revisão dos padrões 

aplicáveis à documentação sobre preços de transferência e um modelo para a apresentação das 

declarações país-por-país sobre rendimento, impostos pagos e determinados indicadores de 

atividade económica. Foi, assim, desenvolvida uma abordagem estandardizada em três níveis 

de documentação sobre preços de transferência e que se designam por “arquivo mestre”, 

“arquivo local” e “declaração país-por-país”.  

Além do que já foi referido, este Relatório Final de 2015 relativo à ação 13 vem 

substituir por completo o capítulo V das Diretrizes da OCDE em matéria de Preços de 

Transferência. O antigo capítulo V das Diretrizes data de 1995 e tinha como preocupação 

estabelecer uma maior cooperação entre as administrações tributárias e os contribuintes no que 

respeita à documentação relativa a preços de transferência, de modo a evitar um excesso de 

documentação e proporcionar a informação adequada que permitisse uma correta aplicação do 

princípio da plena concorrência. Todavia, este capítulo V continha várias lacunas, como a falta 

de uma lista de documentos a incluir no pacote de documentação de preços de transferência e 

de orientações claras sobre as relações entre o processo de documentação sobre preços de 

transferência, a imposição de sanções e o ónus da prova.70 Na presença destas falhas, vários 

países começaram a adotar normas reguladoras da documentação de preços de transferência o 

que propiciou um aumento dos custos de cumprimento por parte dos contribuintes, face a esta 

proliferação de normas obrigatórias. Porém, estas normas não se revelaram suficientes para 

resolver os problemas relativos à documentação sobre preços de transferência, uma vez que 

continuaram a ser constantes as queixas por parte das administrações tributárias relativamente 

                                                           
69“From the new BEPS Action 13 new documentation requirements Portugal has only implemented Country-by-

Country Reporting (“CbCR”) (article 121-A of the CIRC). Although the tax administration has not provided 

further guidance on how the information gathered will be used, Portugal has been an active participant in 

international fora on the topic and has endorsed the OECD Guidance. Therefore, it is expected that the information 

provided in the CbC reports, as well as the information that had historically been provided in contemporaneous 

transfer pricing documentation, will be used for risk assessment purposes and will assist the tax authorities 

deciding where to deploy resources and which issues further tackle in the context of a tax audit. (…) Multinational 

companies with an ultimate parent tax resident in Portugal (and under certain circumstances, Portuguese affiliates 

of a multinational group with an ultimate parent non-resident in Portugal for tax purposes), with turnover of at 

least EUR 750 million, have to lodge a country-by-country report with the Portuguese tax administration (article 

121-A of the CIRC). The legislation is final and covers the tax periods starting on or after 1 January 2016. The 

CbCR must be filed within 12 months of the end of each tax period in a model format pending release by the tax 

administration. It is expected that the OECD BEPS model template (Annex III to Chapter V) and OECD’s XML 

Schema standardized electronic format will be followed.” – cf. TEIXEIRA, Glória; PINA, Rita Tavares de – 

Transfer Pricing. IBFD, 2017.  
70 OCDE (2016), Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país, Acción 13 – Informe final 

2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible e el Traslado de Beneficios, Éditions 

OCDE, Paris, p. 13, parágrafo 2. 
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à falta de uma informação completa e suficiente que permitisse uma adequada aplicação da 

norma fiscal e da avaliação do risco. 

Por conseguinte, com este novo capítulo pretende-se estabelecer um conjunto de 

orientações para a formulação de normas relativas à documentação de preços de transferência 

para que o seu cumprimento seja mais simples e uniforme entre os vários países, que permita 

às administrações tributárias terem acesso a um conjunto de informação útil para dar 

cumprimento aos seus objetivos de inspeção e de avaliação de risco e que permitam reduzir os 

custos de cumprimento de documentação relativa aos preços de transferência por parte dos 

contribuintes. Para atingir esta finalidade são estabelecidos três objetivos para as normas 

relativas à documentação de preços de transferência, sendo que estes objetivos devem ser tidos 

em conta aquando do estabelecimento das obrigações documentais nacionais em matéria de 

preços de transferência.71 

O primeiro objetivo diz respeito à autoavaliação pelo contribuinte do cumprimento do 

princípio da plena concorrência. Este objetivo tem como finalidade que o contribuinte apresente 

uma documentação bem elaborada e fundamentada de acordo com as normas em matéria de 

preços de transferência. Para tal, as administrações tributárias podem exigir que as obrigações 

de documentação sejam realizadas aquando da transação ou, o mais tardar, no momento da 

apresentação da declaração fiscal correspondente ao exercício fiscal em que teve lugar a 

transação. Do mesmo modo e para incentivar o cumprimento atempado por parte dos 

contribuintes, é estabelecido um regime sancionatório que prevê que se recompense a 

apresentação dentro do prazo da documentação relativa aos preços de transferência e que se 

incentive o exame atempado e cuidadoso das posições dos contribuintes em matéria de preços 

de transferência. Este objetivo pretende, assim, criar uma cultura de cumprimento por parte dos 

contribuintes e dar garantias às administrações tributárias de que a documentação apresentada 

está bem elaborada e de acordo com as normas de preços de transferência.72 

O segundo objetivo corresponde à avaliação do risco em matéria de preços de 

transferência. A identificação e avaliação do risco em relação à estratégia de preços de 

                                                           
71 OCDE (2016), Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país, Acción 13 – Informe final 

2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible e el Traslado de Beneficios, Éditions 

OCDE, Paris, p. 13, parágrafo 4. 
72 OCDE (2016), Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país, Acción 13 – Informe final 

2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible e el Traslado de Beneficios, Éditions 

OCDE, Paris, p. 14, B.1. 
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transferência adotada por um contribuinte trata-se de um processo que antecede a decisão por 

parte das administrações tributárias da adoção de um processo de inspeção tributária. Este 

processo de avaliação de risco deve seguir as orientações explanadas no Manual da OCDE 

sobre a avaliação de riscos em matéria de preços de transferência. Para que a administração 

tributária efetue uma avaliação adequada é necessário que a mesma tenha ao seu dispor um 

conjunto de informação completa e fiável e, apesar de serem várias as fontes de informação 

disponível, a documentação em matéria de preços de transferência corresponde à mais 

importante. 

Por último, temos o objetivo de inspeção de preços de transferência. Este objetivo está 

relacionado com a disponibilização de informação útil para que as administrações tributárias 

possam utilizar durante o processo de inspeção aos preços de transferência. Muitas vezes a 

documentação sobre preços de transferência não contém toda a informação que a administração 

tributária necessita para levar a cabo o processo de inspeção, pelo que obriga à solicitação de 

informação adicional. Ainda, por vezes, a inspeção tributária necessita de informação que se 

encontra sediada não na empresa alvo de inspeção, mas numa outra empresa pertencente ao 

grupo multinacional. É importante que se prevejam mecanismos que permitam que a 

administração tributária obtenha informação que se encontra além das fronteiras do seu país.73  

Com o intuito de cumprir com estes objetivos é desenvolvida uma abordagem 

padronizada em três níveis de documentação sobre preços de transferência. Temos assim, o 

“arquivo mestre”, o “arquivo local” e a “declaração país-por-país”.74   

O “arquivo mestre” tem como objetivo reunir um conjunto de informações completas e 

exaustivas sobre as atividades económicas à escala mundial e de políticas gerais em matéria de 

preços de transferência adotadas pelas várias empresas multinacionais. A informação a incluir 

neste arquivo pode classificar-se em cinco categorias: a estrutura organizativa do Grupo 

Multinacional; uma descrição do negócio ou negócios da empresa multinacional; os intangíveis 

da empresa multinacional; as atividades financeiras intragrupo da empresa multinacional; e as 

posições financeiras e fiscais da empresa multinacional. Este conjunto de informação deve ser 

                                                           
73 OCDE (2016), Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país, Acción 13 – Informe final 

2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible e el Traslado de Beneficios, Éditions 

OCDE, Paris, p. 16, B.3. 
74 OCDE (2016), Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país, Acción 13 – Informe final 

2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible e el Traslado de Beneficios, Éditions 

OCDE, Paris, p. 17, C. 
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fornecida pelas empresas multinacionais e estará disponível para acesso por parte de todas as 

administrações tributárias pertinentes.75  

No anexo I encontramos a informação que deve incluir-se no “arquivo mestre”. 

O “arquivo local” é um arquivo específico de cada país que irá conter informação 

adicional sobre preços de transferência, nomeadamente pretende identificar as transações entre 

partes relacionadas, os montantes envolvidos nessas transações e a análise efetuada pela 

empresa para a determinação dos preços de transferência nessas transações. A informação 

contida no “arquivo local” vai complementar a do “arquivo mestre” e contribui para que o 

princípio da plena concorrência seja cumprido pelo contribuinte naquela que é a sua posição 

relativa a preços de transferência numa determinada jurisdição.76  

No anexo II estão plasmadas as informações que devem fazer-se constar no “arquivo 

local”. 

As grandes empresas multinacionais têm de apresentar anualmente a declaração país-

por-país indicando o montante de rendimento, o lucro antes do imposto de rendimento e o 

imposto de rendimento pago e acumulado em cada uma das jurisdições fiscais em que 

desenvolvem as suas atividades. As empresas multinacionais têm também de declarar o número 

total de trabalhadores, capital declarado, lucros acumulados e ativos tangíveis em cada 

jurisdição fiscal.77 Têm, ainda, de identificar cada uma das empresas pertencentes ao grupo que 

atuem numa determinada jurisdição fiscal, especificando o tipo de atividade económica que 

desenvolve cada entidade em concreto. Esta declaração país-por-país permite, quando 

necessário, fazer uma avaliação com caráter global do risco de preços de transferência. Porém, 

a informação contida numa tal declaração não substitui a análise detalhada aos preços de 

                                                           
75 OCDE (2016), Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país, Acción 13 – Informe final 

2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible e el Traslado de Beneficios, Éditions 

OCDE, Paris, p. 17, C.1. 
76 OCDE (2016), Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país, Acción 13 – Informe final 

2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible e el Traslado de Beneficios, Éditions 

OCDE, Paris, p. 18, C.2. 
77 Vemos que há uma clara preferência pelo princípio da territorialidade, uma vez que a declaração país- por- país 

vai exigir que as empresas multinacionais apresentem um conjunto de informações respeitante à atividade que é 

exercida em cada uma das jurisdições fiscais. Para percebermos o princípio da territorialidade recorremos ao que 

nos é dito por Glória Teixeira: “De acordo com este princípio e ressalvando as exceções reconhecidas pelo direito 

internacional público, os Estados exercem a sua jurisdição fiscal sobre todos os bens, pessoas e transações 

conetados com o seu território. Deste modo, o Estado pode tributar qualquer atividade de qualquer contribuinte 

dentro do seu espaço territorial independentemente da ‘filiação’ do sujeito à sua jurisdição (e.g. critérios como o 

da residência ou nacionalidade não são tomados em consideração para efeitos fiscais).” - cf. TEIXEIRA, Glória 

– Manual de Direito Fiscal. Coimbra: Almedina, 2016, p. 52. 
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transferência utilizados nas transações e aos preços concretos, para verificar se os preços de 

transferência foram utilizados de forma adequada ou não. A apresentação destas declarações 

deve ser feita na jurisdição de residência fiscal da empresa-mãe, sendo que as demais 

jurisdições fiscais terão acesso ao seu conteúdo através do mecanismo da troca automática de 

informações permitido pelos instrumentos de cooperação governamental (a Convenção de 

Assistência Administrativa Mútua em Matéria Fiscal, as convenções sobre dupla tributação e 

os acordos de trocas de informações fiscais).78  

O capítulo V recomenda que a apresentação das primeiras declarações país-por-país 

pelas empresas multinacionais seja realizada nos exercícios fiscais que comecem a partir de 1 

de janeiro de 2016. Uma vez que é dado o prazo de um ano desde o final do primeiro exercício 

fiscal para as empresas multinacionais prepararem e apresentarem a primeira declaração país-

por-país, as primeiras declarações são apresentadas a 31 de dezembro de 2017. Esta obrigação 

de apresentação das declarações país-por-país abrange todos os Grupos multinacionais que 

tenham um rendimento anual consolidado igual ou superior a 750 milhões de euros. Este limite 

vai ser revisto pelos países participantes no Projeto BEPS da OCDE/G20 em 2020.79 

No anexo III temos um modelo de uma declaração país-por-país e as instruções 

correspondentes que devem ser observadas.  

Foi também desenvolvido, no Anexo IV, um pacote de implementação da declaração 

país-por-país. Este pacote é constituído por uma lei modelo80 que visa facilitar a aplicação das 

novas normas de informação, pelo que pode ser adotada pelos países para que estes possam 

exigir à sociedade-mãe de um Grupo Multinacional a apresentação da declaração país-por-país 

e, ainda, por acordos entre autoridades competentes concebidos para facilitar o intercâmbio 

destas declarações entre as autoridades tributárias. Assim, é criado o Acordo Multilateral entre 

Autoridades Competentes sobre o intercâmbio de declarações país-por-país; o Acordo entre 

Autoridades Competentes sobre o intercâmbio de declarações país-por-país ao abrigo de 

                                                           
78 OCDE (2016), Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país, Acción 13 – Informe final 

2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible e el Traslado de Beneficios, Éditions 

OCDE, Paris, p. 18, C.3. 
79 OCDE (2016), Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país, Acción 13 – Informe final 

2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible e el Traslado de Beneficios, Éditions 

OCDE, Paris, p. 24. 
80 OCDE (2016), Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país, Acción 13 – Informe final 

2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible e el Traslado de Beneficios, Éditions 

OCDE, Paris, p. 43. 
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convenções sobre dupla tributação e o Acordo entre Autoridades Competentes sobre o 

intercâmbio de declarações país-por-país ao abrigo de acordos de troca de informações fiscais.81  

O Acordo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre o intercâmbio de 

declarações país-por-país82 teve por base a Convenção Multilateral sobre Assistência 

Administrativa Mútua em Matéria Fiscal e inspirou-se no Acordo Multilateral entre 

Autoridades Competentes celebrado no contexto da implementação do “Common Reporting 

Standard”.83  

A Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua em Matéria Fiscal surgiu em janeiro 

de 1988 decorrente da crescente dificuldade do controlo dos impostos, bem como do adequado 

funcionamento dos sistemas fiscais, devido ao aumento da fraude e abuso fiscais impulsionados 

pela globalização e livre circulação de pessoas, de bens e de capitais.84 Perante estas 

dificuldades tornou-se premente o reforço da cooperação administrativa e da assistência mútua, 

pelo que esta Convenção teve como objetivo promover a assistência entre administrações 

tributárias através de várias formas de cooperação administrativa, tais como a troca de 

informações, a assistência à cobrança e a notificação de documentos. No que tange à troca 

automática de informações, a sua previsão encontra-se consignada no artigo 6.º que vem exigir 

às autoridades competentes das partes da Convenção que alcancem um acordo sobre a troca 

automática de informações e o procedimento a seguir.85 Para que tal objetivo fosse cumprido, 

foi elaborado um Acordo Multilateral entre Autoridades Competentes que seguiu o “Common 

                                                           
81 OCDE (2016), Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país, Acción 13 – Informe final 

2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible e el Traslado de Beneficios, Éditions 

OCDE, Paris, p. 41. 
82 “Portugal has signed the Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country 

Reports (“CbC MCAA”) on 27 January 2016. Portugal has not signed any bilateral agreements for the exchange 

of CbCR information. In addition, Law 98/2017 of 24 August 2017 transposed the EU Council Directive 2015/2376 

of 8 December 2015, which amended Directive 2011/16/EU regarding the mandatory and automatic exchange of 

information in the field of taxation between European Union Member Countries. This Law amended Decree 

61/2013 of 10 May 2013 specifying that CbC reports should be automatically exchanged with Member Countries 

within 15 months from the end of a given taxable period, with the exception of the first CbCR, which is for taxable 

periods starting on or after 1 January 2016, which should be exchanged within 18 months from the end of that 

taxable period (articles 6(17) and 20(4) and (5) Decree 61/2013 of 10 May 2013.” – cf. TEIXEIRA, Glória; PINA, 

Rita Tavares de – Transfer Pricing. IBFD, 2017. 
83 OCDE (2016), Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país, Acción 13 – Informe final 

2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible e el Traslado de Beneficios, Éditions 

OCDE, Paris, pp. 41 e 42. 
84 RODRIGUES, Joana Margarida Figueiredo - A troca de informações fiscais entre os Estados Membros da União 

Europeia. Porto: Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 2014. Dissertação de Mestrado em Direito – 

Ciências Jurídico-Económicas.  
85 A este respeito o artigo 6.º da Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua em Matéria Fiscal diz o seguinte: 

“Relativamente a determinadas categorias de casos e de acordo com os procedimentos que estabeleçam de comum 

acordo, duas ou mais Partes procederão automaticamente à troca de informações referidas no Artigo 4.º.”  
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Reporting Standard”. Uma vez que este Acordo Multilateral baseado no “Common Reporting 

Standard” teve os resultados esperados relativamente à troca automática de informações, tendo-

se mostrado eficiente quer em tempo como em recursos, decidiu-se pela aplicação do mesmo 

método no que respeita à troca automática de informações das declarações país-por-país. Por 

conseguinte, surgem os Acordos Multilaterais  entre Autoridades Competentes sobre a troca de 

declarações país-por-país, cujo texto é bastante semelhante ao Acordo Multilateral entre 

Autoridades Competentes pelo qual se regulam as trocas de informações conformes ao 

“Common Reporting Standard”, contendo as alterações e os aditamentos necessários para 

seguir as diretrizes das declarações país-por-país, como previsto no Capítulo V das Diretrizes 

sobre a documentação de preços de transferência e declaração país-por-país. 

O estabelecimento deste Acordo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre o 

intercâmbio de declarações país-por-país vem permitir cumprir o objetivo de que as 

Autoridades Competentes das jurisdições que adotem a ação 13 do Plano de Ação BEPS 

troquem automaticamente as declarações país-por-país, sendo que estas declarações são 

elaboradas e apresentadas anualmente pelas Entidades Informantes de um Grupo Multinacional 

às autoridades tributárias da jurisdição fiscal de ditas entidades, com as autoridades tributárias 

de todas as jurisdições em que o Grupo Multinacional opera.86 Ainda, percebemos que se 

pretende recorrer à troca automática das declarações país-por-país para aumentar a 

transparência fiscal e reforçar o acesso por parte das administrações tributárias a um conjunto 

diferente de informações que se revelam de enorme importância para a prevenção da erosão da 

base tributável e a transferência de lucros, tais como a localização da atividade económica 

desenvolvida entre as entidades pertencentes a Grupos Multinacionais, a repartição mundial do 

rendimento e os impostos pagos. O acesso a esta informação permite também que as 

administrações tributárias efetuem uma análise eficiente da avaliação do risco de preços de 

transferência.87  

                                                           
86 OCDE (2016), Documentación sobre precios de transferencia e informes país por país, Acción 13, 13 – Informe 

final 2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible e el Traslado de Beneficios, 

Éditions OCDE, Paris, p. 42. 
87 OCDE (2016), Documentación sobre precios de transferencia e informe país por país, Acción 13 – Informe final 

2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible e el Traslado de Beneficios, Éditions 

OCDE, Paris, p. 49. 
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Além deste Acordo Multilateral, foram elaborados outros modelos de acordos entre 

autoridades competentes para a troca de declarações país-por-país, um com base nas 

convenções sobre dupla tributação e outro com base nos acordos sobre trocas de informações.88 

 

4. Alinhamento dos Resultados dos Preços de Transferência com a Criação de 

Valor, Ações 8 a 10 -  Relatório Final de 2015 

4.1. Diretrizes para a aplicação do princípio da plena concorrência 

Este relatório introduz alterações à secção D do Capítulo I das Diretrizes aplicáveis em 

matéria de preços de transferência a empresas multinacionais e administrações tributárias cuja 

última revisão é de 2010. Assim, esta secção D do Capítulo I deve ser suprimida na sua 

totalidade e substituída pelo texto constante do Relatório Final de 2015 que dá lugar ao 

cumprimento das ações 8 a 10 do Pacote BEPS e que pretende garantir que os resultados dos 

preços de transferência estejam de acordo com a criação de valor.89   

O parágrafo D.1 que tinha como título “Análise de Comparabilidade”90 passa a ter a 

designação de “Identificação das relações comerciais ou financeiras”. No entanto, este 

parágrafo começa por definir aquilo que é a “análise de comparabilidade”91, expondo que 

                                                           
88 Sobre como implementar o “CbC Reporting” e a forma apropriada de utilizar a informação nele contida ver os 

dois guias lançados pela OCDE em 2017: OECD (2017), Guidance on the Implementation of Country-by-Country 

Reporting – BEPS Action 13, OECD, Paris e OECD (2017), BEPS Action 13 on Country-By-Country Reporting 

– Guidance on the appropriate use of information contained in Country-by-Country reports, OECD/G20 Base 

Erosion and Profit Shifting Project, OECD, Paris. 
89 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, p. 19.  
90 OCDE, Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferência a empresas multinacionales y 

administraciones tributarias. OECD Publishing: França. 2010, p. 54. 
91 Sobre a análise de comparabilidade no ordenamento jurídico português Glória Teixeira e Rita Tavares de Pina 

mencionam o seguinte: “Comparability is a key issue in adopting a transfer pricing policy. Thus, comparability 

between controlled and independent transactions is deemed to exist if both types of transactions are substantially 

identical, i.e. the relevant economic and financial characteristics are sufficiently comparable, to the extent that if 

any difference between the situations being compared exists, the terms and conditions that would have been 

practised in the open market are not materially affected by such differences, or that reasonably accurate 

adjustments can be made to eliminate the effect of any such differences (article 4(3) of Ruling 1446-C/2001). For 

the purpose of determining comparability, article 5 of Ruling 1446-C/2001 provides a comprehensive list of factors 

to be taken into account: the specific characteristics of goods, intangibles or services likely to influence the prices 

of a given transaction; in particular, in the case of transfers of tangible property, the physical features of the 

property, its quality, availability, reliability, and the availability and volume of supply; in the case of intangible 

property, the form of transaction, the type of property, the duration and degree of protection and in the case of the 

provision of services, the nature and extent of the services; the functions performed by each intervening party, 

taking into account assets used and risks assumed; the contractual terms of a transaction that define, implicitly or 

explicitly, how the responsibilities, risks and benefits are to be divided between the parties involved in a 
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constitui o centro da aplicação do princípio da plena concorrência. De facto, o princípio da 

plena concorrência tem como base uma análise de comparabilidade que permite comparar as 

condições de uma operação vinculada com as condições de operações que se teriam negociado 

se as partes fossem independentes e tivessem realizado uma operação comparável em 

circunstâncias comparáveis. Para a realização desta análise são estabelecidos dois aspetos 

chave: o primeiro, consiste em identificar as relações comerciais ou financeiras entre as 

empresas associadas, assim como as condições e circunstâncias económicas relevantes 

subjacentes a essas relações para que a operação vinculada fique definida com precisão; e o 

segundo resume-se a comparar as condições e circunstâncias relevantes de um ponto de vista 

económico da operação vinculada com as condições e circunstâncias economicamente 

relevantes de operações comparáveis entre empresas independentes. Esta secção do Capítulo I 

vai ocupar-se da apresentação de diretrizes que permitam identificar as relações comerciais ou 

financeiras entre empresas associadas e definir com precisão a operação vinculada, isto é, do 

primeiro aspeto chave já mencionado. 

O processo de identificação das relações comerciais ou financeiras entre empresas 

associadas e das condições e circunstâncias economicamente relevantes subjacentes a essas 

relações para definir com precisão a transação vinculada, começa por identificar qual o setor 

económico em que o grupo multinacional opera, bem como os fatores que influem nos 

resultados de quaisquer negócios celebrados no âmbito desse setor. Portanto, é necessário 

identificar como atua cada empresa do grupo multinacional, obter uma análise do que faz cada 

uma dessas empresas e das relações comerciais e financeiras que são estabelecidas entre 

empresas associadas em função do que refletem as transações realizadas entre elas. A definição 

precisa da transação ou transações entre empresas associadas vai, ainda, exigir uma análise das 

condições e circunstâncias relevantes do ponto de vista económico em que a transação é 

realizada. Tais características podem classificar-se nas seguintes categorias: os termos 

contratuais da transação; as funções desempenhadas por cada uma das partes da transação, 

                                                           
transaction; the economic circumstances in the market(s) in which the parties operate, including the geographic 

location, the costs of labour and capital, the relative competitive positions of buyers and sellers, the level of the 

market, the availability of substitute goods and services, and the general level of development of the market(s); 

business strategies of the enterprises likely to influence its normal business activity, inter alia, innovation and new 

product development; degree of diversification; risk aversion; market penetration, or market share increase or 

defence schemes, as well as the business life cycle of tangible and intangible products; and other relevant 

characteristics regarding the given transaction or the involved parties. The above list closely follows the 

comparability factors listed in the OECD Guidelines. When further guidance is required on performing 

comparability analyses, the Portuguese transfer pricing legislation refers to the OECD Guidelines.” – cf. 

TEIXEIRA, Glória; PINA, Rita Tavares de – Transfer Pricing. IBFD, 2017. 

file:///C:/Users/Maria%20Marinho/Desktop/tp_pt_2017%20(2).docx%23tp_pt_abb_oecdguidelines


42 
 

tendo em conta os ativos utilizados e os riscos assumidos, incluindo o modo como essas funções 

estão relacionadas com a criação de valor em sentido mais amplo por parte do grupo de 

empresas multinacionais a que pertencem as partes, as circunstâncias subjacentes à transação e 

as práticas do setor; as características dos bens transferidos ou dos serviços prestados; as 

circunstâncias económicas das partes e do mercado em que operam; e as estratégias 

empresariais postas em prática pelas partes. Estas características além de permitirem definir 

com precisão a transação vinculada, revelam o conjunto de características que as partes tiveram 

em consideração para chegar à conclusão de que a operação adotada oferece uma melhor 

oportunidade para alcançar os objetivos comerciais do que as opções alternativas disponíveis. 

Esta constitui, então, uma primeira fase do processo de análise de comparabilidade. A segunda 

fase consiste em considerar o preço da transação vinculada em virtude do princípio da plena 

concorrência.92  

 

1) Termos contratuais da transação 

Através da celebração de contrato escrito, as empresas associadas podem formalizar as 

suas transações vinculadas, fixando um conjunto de aspetos das transações que refletem aquilo 

que as partes pretendiam no momento da formalização. Assim, podem estipular conteúdos 

como a repartição de responsabilidades, os direitos e deveres, a assunção de riscos identificados 

e acordos de fixação de preços. Porém, dificilmente estes contratos escritos possuem toda a 

informação que é necessária para levar a cabo uma análise de preços de transferência, pelo que 

será necessária a recolha de mais informações contidas nas características das demais quatro 

categorias. Não há dúvida de que uma análise do conjunto das características economicamente 

relevantes das cinco categorias, mostram o comportamento real das empresas associadas.93  

Importa referir que, por norma, quando empresas independentes celebram um contrato 

escrito, este vai respeitar um conjunto de características que estão relacionadas com o facto de 

estas partes terem subjacente uma divergência de interesses. E esta realidade, leva a que os 

termos contratuais reflitam, verdadeiramente, os interesses das partes; que as partes empreguem 

                                                           
92 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, p. 20. 
93 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 22 a 24.  
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os esforços necessários para que a outra cumpra os termos do contrato; e que a modificação do 

contrato só tenha lugar se tal se traduzir num benefício para ambas as partes. O respeito por 

estas características pode, muitas vezes, ser obviado por empresas associadas devido à especial 

relação que existe entre si e pela falta, tantas vezes, de uma divergência de interesses. Isto posto, 

é de especial importância ter em consideração as relações comerciais ou financeiras entre 

empresas associadas e verificar se a sua conduta real se pauta ou se desvia dos termos 

contratuais. No caso de a conduta se obviar daquilo que são os termos contratuais, ter-se-á de 

realizar uma nova análise que permita identificar qual a transação real.94 

 

2) Análise funcional 

A análise funcional procura identificar as atividades economicamente relevantes e as 

responsabilidades assumidas, os ativos utilizados e os riscos assumidos pelas partes nas 

transações. Esta análise centra-se naquilo que as partes fazem realmente e nas capacidades que 

têm. Entre estas atividades e capacidades incluem-se a tomada de decisões quer sobre a 

estratégia, quer sobre os riscos do negócio. Para realizar esta análise é imprescindível entender 

a estrutura e organização do grupo multinacional, o modo como o grupo gera valor no seu 

conjunto, as interdependências das funções que desempenham as empresas associadas com o 

resto do grupo e a contribuição das empresas associadas para a criação de valor. Também é 

importante determinar os direitos e obrigações legais de cada uma das partes no desempenho 

das suas funções. Posto isto, a análise funcional deve incluir a capacidade das partes e o modo 

como estas afetam as posições realmente disponíveis e se as capacidades similares são refletidas 

em possíveis acordos comparáveis com entidades independentes, os ativos utilizados 

                                                           
94 Como exemplo de uma diferença entre o contrato escrito entre as partes e a conduta real das mesmas temos o 

seguinte: A Sociedade S é participada a 100% pela Sociedade P. Num contrato por escrito a Sociedade P outorga 

uma licença de direitos de propriedade intelectual à Sociedade S para que esta a utilize no seu próprio negócio. A 

Sociedade S acorda em retribuir a Sociedade P pela atribuição da licença. Fazendo uma análise das características 

economicamente relevantes e das funções realizadas em concreto verificamos que a Sociedade P leva a cabo 

negociações com clientes externos de modo a conseguir vendas para a sociedade S, fornece suporte de serviço 

técnico habitualmente e presta apoio pessoal para dar cumprimento aos contratos da Sociedade S com os seus 

clientes. Perante isto, verifica-se que não há uma transferência do risco e das funções próprias de um contrato de 

licença para a Sociedade S e que a Sociedade P atua como operador principal. A identificação da operação real 

não deve, portanto, ter apenas em conta o contrato escrito mas também a conduta real das partes. Neste caso em 

concreto constatamos que as funções desempenhadas, os ativos utilizados e os riscos assumidos pelas partes não 

coincidem com o estabelecido no contrato de licença. – cf. OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los 

precios de transferencia estén en línea con la creación de valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto 

de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, 

pp. 23 e 24. 
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(instalações, intangíveis valiosos, ativos financeiros) e a natureza dos mesmos (como a 

antiguidade, o valor de mercado, etc). Esta análise funcional95 pretende delimitar a transação 

vinculada e determinar a comparabilidade entre transações vinculadas e não vinculadas. 96 

 

2.1.) Análise do risco em relações comerciais ou financeiras 

A análise funcional comporta a análise do risco.  Assim, têm de ser identificados os 

principais riscos assumidos pelas partes, uma vez que a assunção efetiva de riscos vai influir 

nos preços e nas demais condições das transações entre empresas associadas. As atividades 

comerciais levadas a cabo pelas empresas têm, por norma, um risco que é assumido pelas 

mesmas. Quanto maior é o risco assumido pelas partes, maior é o rendimento que se espera 

obter com a atividade. O risco como uma condição da atividade de negócio, é uma característica 

económica essencial para determinar o resultado de uma análise de preços de transferência. É 

                                                           
95 Para compreendermos melhor o procedimento definido nas Guidelines de preços de transferência que permitem 

apurar os ditos preços para garantir que estes cumprem o princípio de plena concorrência importa referir Jaime 

Carvalho Esteves e Clara Dithmer que nos dizem o seguinte: “(…) deve-se iniciar o trabalho aplicado pela 

identificação de todas as operações vinculadas objecto de análise, importando analisar e definir, de forma clara 

e objectiva, a natureza dessas operações, bem como os termos e condições praticados. O segundo passo será 

efectuar uma análise exaustiva às funções, riscos e activos da empresa seleccionada como parte mais adequada 

para proceder à análise da operação vinculada (…) Esta fase do trabalho, de agora em diante designada 

genericamente por análise funcional, é o ponto nevrálgico de toda a análise efectuada em sede de preços de 

transferência. (…) Neste momento, no contexto de desenvolvimento de um trabalho aplicado de preços de 

transferência, o leitor deverá ser capaz de definir claramente o tipo de transacção em estudo, estabelecer de forma 

objectiva o tipo de entidade da empresa objecto de análise, identificando rigorosamente os activos detidos, 

funções desempenhadas e riscos assumidos pela parte analisada. Consequentemente, estão reunidas as condições 

necessárias para dar início à fase de análise económica. (…) Uma vez chegado a este ponto de trabalho aplicado 

de preços de transferência pressupõe-se que a natureza das transações está completamente identificada e já foi 

efectuada análise funcional à Empresa, pelo que é necessário escolher o método a aplicar. Nesse processo de 

seleção é necessário ter em conta a preferência normativa pelos métodos tradicionais, pelo que, (…) deve-se 

começar por verificar se estão reunidas as condições de aplicação desses métodos. (…) Assim, na seleção do 

método mais adequado o analista deverá começar por averiguar se existem condições para a correcta aplicação 

do MPCM. (…) Se não estiverem reunidas todas as condições para a aplicação do MPCM, designadamente por 

ausência de comparáveis internos ou externos ou por dificuldade de proceder aos ajustamentos necessários a tais 

comparáveis, dever-se-á analisar a possibilidade de utilização de um dos outros métodos tradicionais: o MPRM 

e o MCM. (…) os métodos tradicionais são aqueles que garantem uma maior fiabilidade na determinação do(s) 

preço(s) de mercado. (…) Não obstante, os requisitos para a aplicação destes métodos são consideráveis (…) Daí 

que, muitas vezes, não estejam reunidas, em termos práticos, as condições necessárias para a aplicação destes 

métodos sendo, pois, necessário recorrer a métodos não tradicionais.” – cf. ESTEVES, Jaime Carvalho; 

DITHMER, Clara - Da relevância do método da margem líquida da operação em sede de preços de transferência. 

In TEIXEIRA, Glória – Preços de Transferência- Casos Práticos. Vida Económica, 2006, pp. 233 a 268. 
96 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 24 a 25. 



45 
 

importante analisar que riscos são assumidos, que funções desempenhadas se relacionam com 

a assunção ou o impacto dos riscos e que partes da transação assumem o risco.97 

Nesta secção deparamo-nos com um conjunto de diretrizes sobre a natureza e fontes do 

risco que devem ser tidas em consideração numa análise de preços de transferência, com a 

finalidade de identificar os riscos de forma específica. Por conseguinte, a primeira diretriz 

designa-se por “Identificação específica dos riscos economicamente significativos”.  Este 

primeiro passo de análise do risco começa por nos dar uma definição de risco, mostrando-nos 

o risco como um efeito da incerteza decorrente dos objetivos do negócio. O risco é inerente à 

atividade comercial e, quando uma empresa explora uma determinada atividade comercial, vai 

assumir riscos e esperar, em troca, rendimentos positivos. Nesta diretriz é, também, apresentada 

uma lista meramente exemplificativa de fontes de risco (riscos estratégicos ou riscos de 

mercado; riscos de infraestrutura ou operativos, entre outros) e consiste em auxiliar na 

identificação do risco que é assumido pelas empresas. 

O segundo passo intitula-se “Assunção contratual do risco”. As partes que assumem o 

risco podem formalizá-lo num contrato por escrito. A assunção de riscos tem um efeito 

significativo na determinação dos preços de transferência sob o princípio de plena concorrência 

entre empresas associadas e, por este motivo, não se deve concluir que os acordos escritos por 

si só determinam quem assume o risco. É preciso fazer uma análise do comportamento real das 

empresas associadas para compreender quem, de facto, assume o risco.  

O terceiro passo denomina-se por “Análise funcional em matéria de riscos”. Esta análise 

oferece informação sobre como operam as empresas associadas em relação à assunção e gestão 

de determinados riscos de importância económica e, em particular, que empresa ou empresas 

realizam as funções de mitigação de riscos, quais sofrem as consequências positivas ou 

negativas do desenlace dos riscos e quem tem capacidade financeira para assumir o risco. 

O quarto passo consiste na interpretação dos passos anteriores (passos 1 a 3). Este passo 

pretende analisar a informação recolhida nos passos 1 a 3, determinar se a assunção do risco é 

consistente com o comportamento das partes, se as empresas associadas respeitam os termos 

do contrato de acordo com os princípios da secção D.1.1 e se a parte que assume o risco exerce 

o controlo do mesmo e tem capacidade financeira para o assumir. Se este conjunto de requisitos 

                                                           
97 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 26 a 41. 
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se encontrar cumprido não há necessidade de passar para o passo 5, sendo que se vai diretamente 

para o passo 6.  

O quinto passo designa-se por “Atribuição do risco”. Se de acordo com o passo 4 se 

chegar à conclusão de que a empresa associada que assume o risco não exerce o controlo do 

mesmo ou carece de capacidade financeira para assumi-lo, deve atribuir-se o risco à empresa 

que exerça o controlo do mesmo ou tenha capacidade financeira para assumi-lo. Se se verificar 

que há mais do que uma empresa associada que exerce controlo sobre o risco e tem capacidade 

financeira para assumi-lo, então o risco deve atribuir-se à empresa ou grupo de empresas 

associadas que exerçam o maior controlo. As outras p artes que realizem atividades de controlo 

devem ser devidamente remuneradas.  

O sexto passo e último é o “Estabelecimento do preço da transação, tendo em conta as 

consequências da atribuição do risco”. Este passo consiste em determinar o preço da transação 

seguindo as regras contidas neste capítulo, bem como as ferramentas e os métodos à disposição 

dos contribuintes e das administrações tributárias que se estabelecem nos seguintes capítulos 

das Diretrizes e tendo em conta as consequências financeiras e de outra índole da assunção do 

risco e da remuneração da gestão do risco. 

 

3) Características dos bens ou serviços  

As diferenças das características específicas dos bens ou serviços ajudam a explicar as 

diferenças do seu valor no mercado livre. A comparação destas características pode ser útil para 

definir a operação e determinar a comparabilidade das transações vinculadas e não vinculadas. 

Assim, dependendo do método de preços de transferência aplicado deve conceder-se maior ou 

menor importância a este fator.98  

 

4) Circunstâncias económicas  

Os preços de plena concorrência podem variar entre mercados diferentes inclusive no 

que respeita à transação dos mesmos bens ou serviços. Deste modo, para se realizar uma análise 

                                                           
98 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 41 a 42. 



47 
 

de comparabilidade exige-se que os mercados em que operam as empresas independentes e as 

associadas não apresentem diferenças que incidam significativamente nos preços ou que 

permitam realizar os ajustes necessários. Por conseguinte, em primeiro lugar deve identificar-

se os mercados em que se vai operar tendo em conta os bens e serviços alternativos disponíveis. 

Em segundo lugar, é importante determinar as circunstâncias económicas que podem ser 

relevantes para determinar a comparabilidade dos mercados, como a localização geográfica; a 

sua dimensão; os custos de produção, os custos de transporte, etc. A existência de um ciclo 

(económico, comercial ou do produto), bem como do mercado geográfico são outras 

circunstâncias económicas que se devem identificar.99  

 

5) Estratégias empresariais  

Para definir a operação e determinar a comparabilidade para efeitos de preços de 

transferência, é necessário determinar as estratégias empresariais. As estratégias empresariais 

atendem a um grande número de aspetos da empresa, como a inovação, o desenvolvimento de 

novos produtos, o grau de diversificação, a aversão ao risco, a análise das mudanças políticas, 

entre outras. Entre estas estratégias podem, também, incluir-se as modalidades de ingresso nos 

mercados.100  

 

Além do que foi até aqui mencionado a secção D deste Capítulo I das Diretrizes dá-nos 

mais um conjunto de características a ter em conta na análise de preços de transferência. Na 

versão anterior o guia para a aplicação do princípio da plena concorrência incluía a “Aceitação 

das operações realmente efetuadas”, “Perdas”, “Efeitos das decisões dos poderes públicos” e 

“A utilização do valor aduaneiro”.101 O Relatório Final de 2015 mantém estas características, 

apesar de modificar a sua redação e acrescenta três novas: “Economias de localização e outras 

características dos mercados locais”, “Modelo de trabalhadores” e “Sinergias do grupo de 

                                                           
99 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 42 a 43. 
100 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 43 a 44. 
101 OCDE, Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferência a empresas multinacionales y 

administraciones tributarias. OECD Publishing: França. 2010, p. 54 e ss. 
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empresas multinacionais”. Seguidamente, serão expostas de forma detalhada cada uma destas 

características que devem ser seguidas para a aplicação do princípio de plena concorrência. 

 

A. Reconhecimento da operação definida com precisão 

 Através das características que estivemos a analisar até aqui, a análise de preços de 

transferência permite identificar a substância das relações comerciais ou financeiras entre as 

partes e definir com precisão a operação real mediante a análise dos atributos económicos 

fundamentais.  

 Há algumas circunstâncias em que a operação entre as partes tal qual foi definida com 

precisão, pode ser ignorada para efeitos de preços de transferência. Esta operação definida com 

precisão será rejeitada e substituída por uma operação alternativa, quando os acordos celebrados 

relativamente à operação, considerados na sua totalidade, sejam diferentes daqueles que teriam 

sido adotados por empresas independentes comportando-se com lógica comercial em situações 

comparáveis. Outro ponto que é importante ter em consideração é relativo à posição do grupo 

multinacional de empresas, se este é pior antes de impostos, isto pode indicar que a operação 

considerada na sua totalidade carece de lógica comercial própria dos acordos entre partes 

independentes.  

 A operação alternativa àquela que é adotada pelo contribuinte para efeitos de preços de 

transferência, deve ser o mais conforme possível com a realidade comercial da transação e 

alcançar o resultado previsto dentro da lógica comercial, permitindo acordar um preço aceitável 

para ambas as partes no momento da celebração do acordo.102  

 

 B. Perdas 

Quando uma empresa associada incorre em perdas constantemente enquanto o resto do 

grupo multinacional é rentável, isto pode sugerir aos contribuintes e às administrações 

tributárias que é necessário examinar os preços de transferência.  

                                                           
102 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 44 a 47. 
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As perdas podem ter várias origens, desde os altos custos de início de atividade, 

circunstâncias económicas desfavoráveis, até à aplicação de uma estratégia empresarial que 

consista em fixar preços baixos de modo a permitir a integração daquela empresa no mercado. 

Da mesma forma, pode ser que a empresa que sofre as perdas não esteja a ser devidamente 

retribuída pelo grupo multinacional, tendo em conta os benefícios derivados da sua atividade. 

Portanto, é preciso fazer uma comparação com o comportamento que teria uma empresa 

independente. Esta não está disposta a incorrer em perdas indefinidamente e acabaria por, em 

algum momento, cessar a sua atividade. Do mesmo modo, uma empresa independente que sofra 

perdas contantes só continua o seu serviço se estiver a ser retribuída adequadamente.103  

 

C. Efeito de políticas governamentais 

Nalgumas situações os contribuintes consideram que o preço de plena concorrência deve 

ser ajustado tendo em conta certas intervenções estatais. Regra geral, estas intervenções do 

poder público devem ser tratadas como fatores do mercado de um determinado país e ser tidas 

em consideração para a determinação dos preços de transferência do contribuinte nesse 

mercado. Para tal, é necessário verificar se as operações empreendidas pelas empresas 

associadas são consistentes com as efetuadas entre empresas independentes.104 

 

D. Uso do valor aduaneiro 

As administrações aduaneiras costumam utilizar o princípio da plena concorrência para 

comparar o valor atribuído a bens importados por empresas associadas, que pode estar afetado 

pela relação especial que existe entre elas e o valor dos bens similares importados por empresas 

independentes.  

A cooperação entre administrações aduaneiras e tributárias é cada vez mais frequente e 

pretende-se que haja uma maior cooperação no que respeita às trocas de informações neste 

âmbito, o que não deve ser difícil nos países em que as administrações tributária e aduaneira se 

                                                           
103 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, p. 47 
104 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 48 a 49. 
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encontram integradas. Para os países em que tal não se verifica, há que considerar a modificação 

de normas relativas às trocas de informações entre as administrações, de modo a torná-las mais 

eficientes.105 

 

E. Economias de localização e outras características dos mercados locais 

As características do mercado em que têm lugar as operações empresariais podem 

incidir no preço de plena concorrência. Algumas destas características podem dar lugar a 

economias de localização, enquanto outras podem dar origem a problemas de comparabilidade 

não relacionados com essas economias.  

 

F. Modelo de trabalhadores 

Algumas empresas reúnem trabalhadores altamente qualificados e com muita 

experiência. Estas características podem incidir nos preços de plena concorrência dos serviços 

que são prestados ou na eficiência com que a empresa presta os serviços ou produz os bens. 

Portanto, estes fatores devem ser tidos em conta numa análise de comparabilidade de preços de 

transferência. 

Quando uma empresa associada transfere trabalhadores e outros ativos do negócio para 

outra empresa associada, pode trazer vantagens relativas à economia de tempo e de gastos que 

vão ser evitados com o processo de contratar e formar um conjunto de trabalhadores. Perante 

isto, pode ser adequado realizar ajustes de comparabilidade aos preços de plena concorrência. 

Noutros casos, a transferência de trabalhadores pode dar origem a limitações da flexibilidade 

do adquirente e criar passivos potenciais se se prescindir dos trabalhadores. Nesta situação o 

mais conveniente é realizar uma contraprestação.  

                                                           
105 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 49 a 50. 
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Ainda, nas situações em que a transferência de trabalhadores provoca a transmissão de 

valiosos conhecimentos técnicos ou outros intangíveis, é fundamental ter-se em consideração 

as disposições do capítulo VI e pagar o preço adequado pelo direito de uso dos intangíveis.106  

  

 G. Sinergias do grupo de empresas multinacionais 

Podem surgir problemas de comparabilidade e a necessidade de praticar ajustes de 

comparabilidade devido à existência de sinergias num grupo de empresas multinacionais. Os 

grupos de empresas multinacionais podem beneficiar de sinergias entre os membros do grupo 

que as empresas independentes não podem auferir em situações parecidas. Destarte, estas 

sinergias tanto podem produzir ganhos como custos para as empresas associadas pertencentes 

ao grupo e estas vantagens ou desvantagens tanto se podem produzir de forma incidental, como 

podem resultar de medidas concertadas e deliberadas pelo grupo. 

Para se saber a origem e a natureza da vantagem ou desvantagem proveniente da 

sinergia, bem como se provém de uma prática concertada ou não, é essencial realizar uma 

rigorosa análise funcional e de comparabilidade. 

Assim, se se verificar que existem importantes sinergias de grupo e que podem atribuir-

se a medidas concertadas do grupo, os ganhos provenientes dessas sinergias deveriam ser 

compartilhados entre os membros do grupo, de forma proporcional à sua contribuição para a 

criação da sinergia.107 

 

4.2. Metodologia para a determinação de preços de transferência 

O Capítulo II das Diretrizes da OCDE aplicáveis em matéria de preços de transferência 

a empresas multinacionais e administrações tributárias de 2010, descreve os métodos que são 

utilizados para a determinação dos preços de transferência.108 Assim, são utilizados como 

                                                           
106 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 53 a 54. 
107 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 54 a 58. 
108 Sobre os métodos de preços de transferência previstos nas Guidelines da OCDE refere Jaime Carvalho Esteves 

e Clara Dithmer o seguinte: “Os métodos de determinação de preços de transferência são, antes de mais, métodos. 

Epistemologicamente, “método” corresponde ao estabelecimento de um conjunto organizado de procedimentos 
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principais métodos “os métodos tradicionais baseados nas operações” e “os métodos baseados 

no lucro das operações” para determinar se as condições impostas nas relações comerciais ou 

financeiras entre empresas associadas são coerentes com o princípio de plena concorrência. A 

seleção do método de determinação dos preços de transferência é feita mediante a seleção do 

método mais adequado para as circunstâncias concretas analisadas. No entanto, consideram-se 

os métodos tradicionais baseados nas operações o meio mais direto para determinar se as 

condições das relações comerciais ou financeiras das empresas associadas se ajustam ao 

princípio da plena concorrência. Por conseguinte, os métodos tradicionais baseados nas 

operações são o método do preço comparável de mercado, o método do preço de revenda 

minorado e o método do custo majorado.109 Já os métodos não tradicionais são o método do 

fracionamento do lucro e o método da marguem líquida da operação. 

Posto isto, e na medida em que a Ação 10 do Pacote BEPS chama os países do G20 e 

da OCDE a desenvolver normas de preços de transferência para implementar mecanismos de 

prevenção à erosão da base tributável, o Relatório Final de 2015 relativo às ações 8 a 10, 

introduz novas regras que são aplicáveis às transações internacionais com matérias primas entre 

empresas associadas. Desta feita, este Relatório vem melhorar a análise das transações com 

matérias primas desde uma perspetiva dos preços de transferência, que deveria conduzir a uma 

                                                           
a adoptar para testar a (in)validade de uma determinada hipótese. No caso da teoria dos preços de transferência, 

a hipótese a testar é o cumprimento do princípio da plena concorrência por parte das empresas que desenvolvem 

operações vinculadas. (…) As Guidelines da OCDE identificaram um conjunto de métodos de aferição do preço 

de plena concorrência. (…) Os diversos métodos de determinação dos preços de transferência em transacções 

realizadas entre entidades relacionadas podem ser agrupados em duas categorias: métodos tradicionais e 

métodos não tradicionais. Nos métodos tradicionais, a unidade de análise é a transacção. Ou seja, ao adoptar-se 

um dos métodos tradicionais, vão-se comparar (directa ou indirectamente) os termos e condições de uma 

operação vinculada com os termos e condicções que vigorariam numa transação independente equiparável. 

Assim, no âmbito dos métodos tradicionais, é a partir dos termos e condicções praticados em operações não 

vinculadas equiparáveis que se obtém (êm) o(s) preço(s) de plena concorrência. Todo o enfoque é colocado, então, 

na análise de transacções. Dos métodos propostos pelas Guidelines da OCDE são considerados métodos 

tradicionais: Método do Preço Comparável de Mercado; Método do Custo Majorado; Método do Preço de 

Revenda Minorado. Os métodos não tradicionais, também designados por métodos baseados no lucro, são 

métodos em que a unidade de análise é, obviamente o lucro. (…) Dos métodos previstos nas Guidelines da OCDE, 

são considerados métodos não tradicionais: Método do Fraccionamento do Lucro; Método da Margem Líquida 

da Operação.” – cf. ESTEVES, Jaime Carvalho; DITHMER, Clara - Da relevância do método da margem líquida 

da operação em sede de preços de transferência. In TEIXEIRA, Glória – Preços de Transferência- Casos 

Práticos. Vida Económica, 2006, pp. 225 a 227. 
109 OCDE, Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferência a empresas multinacionales y 

administraciones tributarias. OECD Publishing: França. 2010, p.78. 
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maior coerência no modo como as administrações tributárias e os contribuintes determinam os 

preços de plena concorrência, até à garantia de que os preços refletem a criação de valor.110   

Em consequência, o Capítulo II das Diretrizes sobre preços de transferência é alterado 

de forma a serem incluídas as novas regras relativas às transações com matérias primas, sendo 

que estas alterações surgem imediatamente depois do parágrafo 2.16.111 Este parágrafo 

encontra-se inserido na Parte II, B das Diretrizes sobre preços de transferência, que dizem 

respeito ao método do preço comparável de mercado.112 Este método além de ser considerado 

preferível aos demais surge como o método mais adequado para estabelecer o preço de plena 

concorrência para a transferência de matérias primas entre empresas associadas.113 

De acordo com o método do preço comparável, o preço de plena concorrência de 

transações com matérias primas poderá determinar-se tendo por referência tanto transações não 

vinculadas comparáveis, como acordos independentes comparáveis que representem uma 

quotização.114 Para que este método possa ser aplicado de modo fiável em transações com 

matérias primas, os atributos de importância económica da operação vinculada têm, também, 

de ser comparáveis. Por vezes, existem diferenças entre os atributos económicos das operações 

vinculadas e não vinculadas que afetam de forma significativa os preços das transações com 

matérias primas e exigem que sejam efetuados ajustes razoavelmente exatos para garantir que 

os atributos económicos das operações são suficientemente similares.  

Os contribuintes têm a obrigação de apresentar, como parte da documentação sobre 

preços de transferência, um conjunto de documentos e informação relevante como a política de 

fixação de preços para transações com matérias primas, a informação necessária para justificar 

os ajustes de preços baseados nas operações ou acordos independentes comparáveis 

                                                           
110 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea com la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 59 e 60. 
111 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, p. 61. 
112 OCDE, Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferência a empresas multinacionales y 

administraciones tributarias. OECD Publishing: França. 2010, p. 79. 
113 OCDE, Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferência a empresas multinacionales y 

administraciones tributarias. OECD Publishing: França. 2010, p.78. 
114 Segundo o Relatório Final de 2015 da OCDE relativo às Ações 8 a 10 entende-se por quotização o seguinte: 

“El término “cotización” o “precio cotizado” se refiere al precio de la materia prima en el período en cuestion 

obtenido en un mercado organizado nacional o internacional donde se negocie esa materia prima.” 
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representados pela quotização e qualquer informação que seja relevante e ajude a administração 

tributária na realização da análise das práticas de preços de transferência. 

 

4.3. Alcance do trabalho de orientação sobre o método do fracionamento do lucro 

A ação 10 do Plano de Ação BEPS convida a esclarecer a aplicação dos métodos de 

preços de transferência, em particular o método do fracionamento do lucro115, no contexto das 

cadeias globais de valor.116  

A 16 de dezembro de 2014 a OCDE emitiu um esboço do projeto sobre os aspetos a 

desenvolver relativos à aplicação do método do fracionamento do lucro. Este projeto foi alvo 

de consulta pública em março de 2015. Os temas chave que surgiram através da consulta pública 

foram, mais tarde, debatidos pelo Grupo de Trabalho N.º 6. O processo de consulta tornou 

evidente a necessidade de melhorar as diretrizes sobre os casos em que é adequado aplicar o 

método do fracionamento do lucro e como fazê-lo, dada a dificuldade apresentada pelos 

contribuintes sobre quando e como aplicar este método e pelas administrações tributárias sobre 

como avaliá-lo. As diretrizes sobre este método devem ter em conta as alterações das diretrizes 

aplicáveis em matéria de preços de transferência em resposta às restantes ações BEPS, 

sobretudo às que dizem respeito à aplicação do princípio sobre plena concorrência e sobre 

intangíveis. Ainda, deve ter-se em consideração a Ação 1 respeitante à economia digital.  

Este Relatório vai apresentar as bases para o esboço sobre as diretrizes a desenvolver 

pelo Grupo de Trabalho N.º 6.117 

                                                           
115 Sobre o método do fracionamento do lucro (MFL) mencionam Jaime Carvalho Esteves e Clara Dithmer o 

seguinte: “Este método é normalmente utilizado para repartir o lucro global derivado de operações complexas 

ou séries de operações vinculadas realizadas de forma integral entre as entidades intervenientes, cuja 

remuneração não pode ser avaliada individualmente. Em situações similares, entidades independentes optariam 

por constituir uma parceria e acordar a forma de repartição dos lucros. Consequentemente, o MFL procura 

determinar a repartição dos lucros a que empresas independentes teriam procedido se tivessem realizado as 

operações em causa. O lucro deverá ser repartido em função das contribuições respectivas, as quais deverão ser 

aferidas através da comparação de: funções desenvolvidas; riscos assumidos; recursos utilizados; intangíveis 

detidos; custos incorridos.” – cf. ESTEVES, Jaime Carvalho; DITHMER, Clara - Da relevância do método da 

margem líquida da operação em sede de preços de transferência. In TEIXEIRA, Glória – Preços de 

Transferência- Casos Práticos. Vida Económica, 2006, pp. 222 a 223. 
116 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea com la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, p. 63. 
117 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, p. 64. 
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Assim, estas diretrizes devem esclarecer e complementar as seguintes questões: o 

método mais adequado; as operações de negócio extremamente integradas; as contribuições 

únicas e valiosas; vantagens em termos de sinergia; os fatores de distribuição do lucro; e o uso 

da distribuição do lucro para determinar um alcance para o método da margem líquida da 

operação ou para a conversão em regalia. Estas diretrizes devem seguir a estrutura atual do 

Capítulo II das Diretrizes da OCDE sobre preços de transferência.118 

 

4.4. Intangíveis  

As disposições atuais do Capítulo VI das Diretrizes sobre preços de transferência vão 

ser suprimidas e substituídas na sua totalidade pelo texto constante do Relatório final de 

2015.119 

Este capítulo pretende dar regras adaptadas essencialmente para determinar as 

condições de plena concorrência das operações que envolvem o uso ou a transmissão de 

intangíveis em virtude do artigo 9.º da Convenção Modelo da OCDE. A elaboração destas 

regras vem dar cumprimento à Ação 8 do Projeto BEPS da OCDE/G20, que solicitava a 

formulação de normas para impedir a erosão das bases tributáveis e a transferência de lucros 

através da transmissão de intangíveis entre os membros de um grupo de empresas 

multinacional. Assim, a formulação destas regras devia ter em conta três aspetos importantes: 

a adoção de uma definição ampla e claramente delineada de intangível; a garantia de que os 

lucros serão adequadamente distribuídos de acordo com a criação de valor; e o desenvolvimento 

de normas de preços de transferência ou medidas especiais para a transmissão de intangíveis de 

difícil valoração.120 

                                                           
118 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, p. 65 e ss. 
119 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, p. 74. 
120 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 71 e 74. 
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Os princípios dos capítulos I a III 121 das Diretrizes sobre preços de transferência 

aplicam-se também às operações que envolvem intangíveis.122 Desta forma, a análise de 

situações que envolvem o uso ou a transmissão de intangíveis abrange a análise funcional e de 

comparabilidade de acordo com o estipulado na secção D.1 do Capítulo I, baseando-se na 

identificação dos intangíveis e dos riscos associados aos acordos contratuais. A análise 

funcional deve incluir as funções realizadas, os ativos utilizados, os riscos assumidos e, ainda, 

um entendimento do negócio global da empresa multinacional e a forma como esta utiliza os 

intangíveis para criar valor. 

Para que esta análise seja possível são desenvolvidas um conjunto de matérias nas várias 

secções deste capítulo (Secção A, B, C e D). 

A secção A denominada “Identificação de ativos intangíveis” vai subdividir-se em 

quatro partes. Desta feita, a primeira designa-se por “Termos gerais” e procura dar uma 

definição de “intangíveis”, na medida em que é importante ter uma definição precisa que não 

traga dificuldades aquando da análise de preços de transferência. Estas Diretrizes pretendem 

que o termo “intangível” se refira a um bem que não é um ativo físico nem um ativo financeiro, 

que pode ser objeto de propriedade ou controlo para o seu uso em atividades comerciais e cujo 

uso ou transmissão seria remunerado se fosse realizado no âmbito de uma operação entre 

empresas independentes em circunstâncias comparáveis. Esta definição não se concentra na 

definição que é dada nem pela contabilidade, nem pela lei.  

Há, ainda, um conjunto de características que importa saber aquando da consideração 

de um dado elemento como intangível. Assim, podemos dizer o seguinte: os intangíveis que 

                                                           
121 Vide Capítulo I a III da OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 

Tax Administrations 2017, Publishing, Paris.  
122 Acerca dos intangíveis Joaquim António R. Pires refere o seguinte: “A expressão “bens incorpóreos” abrange 

os direitos de utilização de activos industriais, tais como: As patentes; As marcas de fabrico; Os nomes 

comerciais; Os desenhos ou modelos. Engloba ainda, além da propriedade literária e artística, a propriedade 

intelectual, enquanto «know-how», e os segredos industriais ou comerciais. (…) Em primeiro lugar, haverá que 

distinguir dois tipos específicos de bens incorpóreos: a) Os bens incorpóreos comerciais, que designaremos por 

“bens incorpóreos conexos com o processo produtivo”, e que compreendem: As patentes; O know-how; Os 

desenhos e modelos; Os quais são utilizados para a produção de uma mercadoria ou para uma prestação de 

serviços, bem assim como os bens incorpóreos que constituem eles próprios activos de uma empresa, transferíveis 

para clientes ou utilizados na exploração de empresa (por exemplo, softwares infiormáticos). (…) b) Os bens 

incorpóreos de comercialização, os quais compreendem: As marcas de fabrico ou de comércio e os nomes 

comerciais, que contribuem para a exploração comercial de um produto ou de um serviço; A clientela; As redes 

de distribuição; As designações, símbolos, grafismos únicos que possuem um forte valor promocional para o 

produto em causa. Certos bens incorpóreos de comercialização (por exemplo, as marcas de fabrico ou de 

comércio) podem ser protegidos pela lei do país em causa e não ser explorados senão com a autorização do seu 

proprietário. O valor dos bens incorpóreos de comercialização depende de numerosos factores (…)”  – cf. PIRES, 

Joaquim António R. – Os Preços de Transferência. Vida Económica, 2006, pp. 141 a 143. 
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importa ter em conta para efeitos de preços de transferência nem sempre se registam como 

ativos intangíveis para efeitos de contabilidade; a proteção jurídica, contratual ou de outra 

índole podem afetar o valor de um elemento e o desempenho que se lhe possa atribuir; não é 

necessário que exista proteção jurídica para se considerar que um elemento é um intangível 

para efeitos de preços de transferência; alguns intangíveis podem ser identificados 

separadamente ou transmitidos de forma segregada, sendo que alguns só se podem transmitir 

em combinação com outros ativos do negócio; é importante diferenciar os intangíveis das 

condições do mercado ou das circunstâncias do mercado local; a identificação de um elemento 

como intangível é independente e diferente do processo pelo qual se determina o preço pelo uso 

ou transmissão do mesmo numa dada circunstância; numa análise de preços de transferência é 

importante identificar de forma específica os intangíveis em questão.123 

A segunda parte da secção A deixa claro que as diretrizes deste Capítulo se destinam a 

tratar da questão dos preços de transferência de forma exclusiva, sendo que não se pretende que 

tenham importância para outros efeitos fiscais. Quanto às categorias de intangíveis a secção 

A.3. indica-nos que, muitas vezes, na análise de preços de transferência de intangíveis são 

descritas categorias de intangíveis. Desta forma, há categorias de intangíveis que são citadas 

frequentemente e que mostraram a necessidade de se desenvolver uma definição para esses 

termos. Por conseguinte, são introduzidas no Glossário as definições de “intangíveis de 

marketing” e “intangíveis de comercialização”.  

A secção A.4. vai apresentar uma lista com alguns elementos que são frequentemente 

utilizados na análise de preços de transferência que envolvem intangíveis. Esta lista não 

pretende dispensar a análise pormenorizada que tem de ser efetuada perante cada caso em 

concreto e tem um caracter exemplificativo, uma vez que são muitos os intangíveis que não 

estão incluídos na lista de exemplos e que podem ser intangíveis para efeitos de preços de 

transferência.124 

A secção B, também subdividida em quatro partes, vai preocupar-se com a propriedade 

dos intangíveis e com as operações que implicam o desenvolvimento, a melhoria, a manutenção, 

                                                           
123 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 75 e 76.  
124 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, p. 78. 
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a proteção e a exploração de intangíveis. Deste modo, esta secção diz-nos que para a 

determinação dos preços de transferência quando estes envolvem intangíveis é fundamental 

determinar que entidades do grupo multinacional vão ter direito a participar no rendimento 

obtido pelo grupo através da exploração dos intangíveis e, do mesmo modo, que entidades vão 

suportar os custos. Assim, vem confirmar que quando os membros de um grupo multinacional 

realizam funções, utilizam ativos e assumem riscos que esperam que se traduza num aumento 

do valor do intangível, devem ser remunerados tendo em conta o princípio de plena 

concorrência e os princípios dos Capítulos I-III.125 

O parágrafo B.1 dedica-se à “Titularidade e condições contratuais referentes a ativos 

intangíveis”.126 As condições de uma operação que envolve intangíveis podem fundamentar-se 

em contratos escritos que estipulam as funções, responsabilidades e direitos das empresas 

associadas, bem como definem que entidades contribuem com fundos, quais as entidades 

responsáveis por realizar as atividades de investigação e desenvolvimento, quais protegem e 

mantém os intangíveis, a que entidades se atribuem os encargos e despesas, entre outros. As 

condições estipuladas nos contratos podem ou não ser consistentes com o princípio da plena 

concorrência. Desta feita, se não existir um contrato escrito ou se a conduta das partes diferir 

do mesmo, a operação real deve deduzir-se do comportamento das partes. Este parágrafo 

preocupa-se ainda com a titularidade dos ativos intangíveis.  

Apesar da análise das características da titularidade e das condições contratuais dos 

intangíveis constituir o primeiro passo para a análise funcional dos preços de transferência que 

envolvem intangíveis, a propriedade legal dos intangíveis não é sinónimo de que o rendimento 

obtido pelo grupo multinacional através da sua exploração seja conferido ao proprietário legal. 

O rendimento atribuído ao proprietário legal vai depender das funções que este realiza, dos 

ativos que utiliza e dos riscos que assume. Se o proprietário legal não realiza funções, não utiliza 

ativos e não assume riscos não terá direito a nenhuma parte do rendimento obtido. Assim, a 

propriedade legal e as relações contratuais servem simplesmente como ponto de referência para 

identificar e analisar as operações vinculadas em relação ao intangível e para determinar a 

remuneração adequada para os membros de um grupo vinculado. A identificação da 

                                                           
125 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 82 a 84. 
126 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 84 a 86. 
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propriedade legal, a identificação e remuneração das funções realizadas, dos ativos utilizados e 

dos riscos assumidos oferecem o marco analítico para a identificação dos preços de plena 

concorrência e outras condições das operações que envolvam intangíveis.  

A remuneração que se deve pagar aos membros do grupo de empresas multinacional 

que contribuem para o desenvolvimento, melhora, manutenção, proteção e exploração dos 

intangíveis é definida a priori, ou seja, no momento em que se celebra a operação e antes de se 

produzirem os riscos associados ao intangível. Por isto, o benefício ou a perda real verificada a 

posteriori pode diferir daquilo que foi definido a priori. 

O parágrafo B.2 fala-nos das “Funções, ativos e riscos relacionados com os intangíveis” 

e vai subdividir-se em quatro partes.127 Quando se identificam os preços de plena concorrência 

em operações entre empresas associadas, tem de se ter em conta e remunerar-se adequadamente 

a contribuição de cada membro do grupo em relação à criação de valor do intangível. O 

princípio de plena concorrência e os princípios dos Capítulos I a III das Guidelines sobre preços 

de transferência, exigem que todos os membros do grupo recebam uma remuneração adequada 

tendo em conta as funções que realizem, os ativos que utilizem e qualquer risco que assumam. 

Para se determinar qual é a remuneração adequada, é necessário realizar uma análise funcional 

que vai determinar que membros é que realizam e controlam as funções de desenvolvimento, 

melhora, manutenção, proteção e exploração, que membros contribuem com fundos e outros 

ativos e quais assumem os riscos associados ao intangível. Como já foi dito anteriormente, a 

remuneração pode ou não ser para o proprietário legal. Concluindo, para se saber qual a 

contribuição de cada membro de um grupo multinacional para a criação de valor de um 

intangível temos de identificar que membros realizam as funções, colaboram com ativos e 

assumem os riscos.  

Por conseguinte, o parágrafo B.2.1 vai desenvolver o tema “Realização e controlo de 

funções.”128 Cada membro do grupo de empresas multinacionais deve receber uma 

remuneração de plena concorrência pelas funções que leva a cabo. Isto no que toca a intangíveis 

traduz-se nas funções relacionadas com o desenvolvimento, a melhora, a manutenção, a 

                                                           
127 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 86 e 87. 
128 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 88 a 90. 
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proteção e a exploração dos intangíveis. Por este motivo, é importante saber quais os membros 

que realizam cada uma destas funções. Se o proprietário legal do intangível for quem contribui 

com todos os ativos utilizados e quem assume todos os riscos inerentes ao desenvolvimento, 

melhora, manutenção, proteção e exploração de intangíveis, será ele que ficará com a totalidade 

do rendimento proveniente da exploração do intangível. No entanto, quando estamos perante 

empresas associadas que não são o proprietário legal do intangível, mas que contribuem para o 

valor do mesmo, estas empresas terão de ser remuneradas tendo em conta as funções que 

realizaram de acordo com os princípios expostos nos Capítulos I a III. A remuneração de plena 

concorrência das contribuições funcionais é determinada tendo em conta a disponibilidade de 

operações independentes comparáveis, a importância das funções realizadas para a criação de 

valor do intangível e as opções que as partes têm à sua disposição.  

 Por sua vez, o parágrafo B.2.2 dedica-se ao “Uso de ativos.”129 Os membros de um 

grupo multinacional que utilizem ativos no desenvolvimento, melhora, manutenção, proteção e 

exploração de um intangível devem receber uma remuneração adequada por isso. O 

financiamento e a assunção de riscos estão intrinsecamente unidos, isto porque muitas vezes o 

financiamento vai coincidir com a aceitação de riscos. Do mesmo modo, a natureza e o alcance 

do risco assumido variará dependendo dos atributos económicos fundamentais da operação. O 

risco será menor quando a parte financiada tem uma boa solvência ou quando o investimento 

financiado é de baixo risco. Numa análise de preços de transferência que envolve a assunção 

de riscos o primeiro passo é identificar de forma especifica os riscos de importância económica. 

É importante diferenciar os riscos financeiros que estão associados ao financiamento concedido 

ao investimento, dos riscos operacionais que estão associados a atividades operacionais que se 

destinam ao financiamento. Portanto, quem realiza o financiamento deve esperar obter um 

rendimento que seja adequado ao risco que assume.  

 A assunção de riscos encontra-se prevista no parágrafo B.2.3.130 Os riscos que podem 

ter importância numa análise funcional de operações que envolvam intangíveis incluem riscos 

relacionados com o desenvolvimento de intangíveis; o risco de obsolescência do produto; o 

risco de infração; os riscos de responsabilidade do produto; e os riscos de exploração. A 

                                                           
129 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 90 a 92. 
130 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 92 e 93. 
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existência e o nível dos riscos dependerão dos feitos e das circunstâncias de cada caso, assim 

como da natureza do intangível em questão. Para se determinarem os preços em operações 

vinculadas é importante determinar que membros do grupo multinacional se responsabilizam 

pelos riscos relacionados com o desenvolvimento, melhora, manutenção, proteção e exploração 

dos intangíveis. Para sabermos que membros do grupo assumem os riscos associados aos 

intangíveis temos de aplicar os princípios da secção D.1.2 do Capítulo I, incluindo os passos 1 

a 5 do processo de análise de riscos de uma operação vinculada. Se os riscos se materializarem 

serão estas entidades que assumem os riscos que serão responsáveis pelas consequências.  

 Por fim, importa saber que a rentabilidade real pode diferir da rentabilidade esperada, 

isto é, os riscos podem materializar-se de forma distinta daquela que estava prevista devido à 

ocorrência de factos imprevistos. Nestas situações em que há uma diferença entre o rendimento 

que é esperado e o rendimento que se obtém de facto, a questão que se coloca é se estes 

rendimentos devem ser distribuídos e em que medida é que os benefícios e as perdas devem 

repartir-se entre os membros do grupo de empresas multinacionais que contribuíram para o 

desenvolvimento, melhora, manutenção, proteção e exploração do intangível em questão. Para 

sabermos quem vai receber a repartição desses rendimentos temos de analisar que entidades do 

grupo multinacional assume os riscos de importância económica identificados na definição da 

operação real (parágrafo B.2.4).131 

 Resumindo, o Capítulo B pretende auxiliar na determinação da propriedade legal, 

funções, ativos e riscos associados aos intangíveis, bem como na identificação das operações 

realizadas e dos preços e condições que foram determinados para as mesmas. Estes preços e 

condições devem ser determinados de acordo com o princípio da plena concorrência. Para tal, 

devem ser estabelecidos de acordo com as diretrizes dos Capítulos I a III das Diretrizes.  

 A secção C vem explicar as transações que envolvem o uso ou a transmissão de 

intangíveis. Numa análise de preços de transferência é importante identificar e classificar as 

operações vinculadas concretas. Há dois tipos de operações cuja identificação e avaliação de 

intangíveis é importante para efeitos de preços de transferência e são: as operações que 

                                                           
131 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, p. 93. 
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envolvem a transmissão de intangíveis ou direitos sobre intangíveis e as operações que 

envolvem o uso de intangíveis em relação com a venda de bens e a prestação de serviços.132  

 Nas operações que envolvem a transmissão de intangíveis ou direitos sobre intangíveis 

é fundamental identificar a natureza dos intangíveis e os direitos em intangíveis que se 

transmitem entre empresas associadas. Há situações em que são impostas limitações aos direitos 

transmitidos, pelo que se torna essencial determinar a natureza dessas limitações e o alcance 

dos direitos transmitidos. A análise funcional tem de identificar de forma específica a natureza 

dos direitos transmitidos sobre intangíveis (parágrafo C.1.1).133 

 O parágrafo C.1.2 fala-nos dos intangíveis que são transmitidos de forma coletiva.134 Os 

intangíveis podem transmitir-se de forma individual ou coletiva e, neste último caso, são duas 

as questões que se impõem. A primeira está relacionada com a natureza e as consequências 

económicas das interações entre vários intangíveis. Pode acontecer que os intangíveis tenham 

mais valor quando estão combinados com outros do que separados e, por este motivo, é fulcral 

identificar a natureza das interações jurídicas e económicas entre os intangíveis que se 

transmitem em conjunto. A outra questão está relacionada com a importância de identificar 

todos os intangíveis que são transmitidos numa dada operação. Há situações em que não se 

consegue transmitir um intangível sem se transmitirem também outros. Nestes casos, é 

necessário identificar todos os intangíveis colocados à disposição do beneficiário aplicando os 

princípios da secção D.1 do Capítulo I.  

 Reveste-se também de especial importância identificar as situações em que os 

contribuintes ou administrações tributárias separam de forma artificial intangíveis que empresas 

independentes não separariam em circunstâncias comparáveis. 

 O parágrafo C.1.3 preocupa-se com a transmissão de intangíveis ou direitos sobre 

intangíveis em combinação com outras operações de negócio.135 Como exemplo, podemos 

                                                           
132 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 97 e 98. 
133 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 98 e 99. 
134 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 99 e 100. 
135 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 100 e 101. 
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nomear o contrato de franquia empresarial.136 Perante estas situações, pode ser adequado 

separar as operações com bens tangíveis ou serviços, das transmissões de intangíveis ou direitos 

sobre intangíveis para se efetuar a análise de preços de transferência. Deve decompor-se o preço 

do contrato integral para confirmar que cada elemento da operação cumpre com o princípio da 

plena concorrência. Quanto ao método de preços de transferência a ser utilizado, este deve ser 

o mais adequado tendo em conta os pormenores de cada situação concreta e os resultados da 

análise funcional.  

Por fim, o parágrafo C.2. menciona as operações que envolvem o uso de intangíveis em 

relação com a venda de bens e a prestação de serviços. Perante estas operações, é fundamental 

identificar-se com clareza a natureza das mesmas, assim como é fulcral identificar os 

intangíveis que sejam utilizados por cada uma das partes. Os intangíveis identificados devem 

ser tidos em consideração na análise de comparabilidade e na seleção e aplicação do método de 

preços de transferência mais adequado para essa operação. É também importante ter em conta 

a secção D.1 e D.4 deste capítulo, uma vez que nelas se incluem diretrizes complementares para 

a determinação das condições de plena concorrência nas operações que envolvem o uso de 

intangíveis em relação com a venda de bens e a prestação de serviços. Como exemplo de uma 

destas operações temos o seguinte: um fabricante de automóveis utiliza patentes valiosas que 

lhe pertencem para fabricar veículos que posteriormente vende a distribuidores associados. As 

patentes contribuem de forma significativa para o valor dos veículos. Na análise de 

comparabilidade desta operação de venda dos veículos do fabricante aos distribuidores, deve 

identificar-se as patentes e o seu valor no momento de selecionar o método de preços de 

transferência mais adequado para a operação. No entanto, os distribuidores associados não 

                                                           
136 Na legislação portuguesa não existe a tipificação deste tipo de contrato. Como nos diz Elisabete Garruço “Sendo 

um contrato inominado, pois não é regulado por quaisquer preceitos legais específicos, é-lhe aplicável por 

analogia, as normas que são estabelecidas para casos análogos. Por outro lado, na interpretação das cláusulas 

contratuais, se necessário, deve recorrer-se aos normativos que regulam a lei civil, dos quais salientamos: 

liberdade de forma (219.º), contrato segundo regras de boa-fé (227.º), a vontade na declaração negocial (239.º), 

os requisitos do objecto negocial (280.º) e liberdade contratual (405.º). Nos termos do art.º 10.º, poder-se-á ainda 

aplicar. Neste âmbito, é frequente o recurso à lei que regula o contrato de agência. Os contratos de franquia estão 

igualmente sujeitos, na sua interpretação, ao DL n. º10/ /2003 de 18/01, que cria a “Autoridade da Concorrência” 

e pela Lei n. º18/2003 de 11/06 que aprova o regime jurídico da concorrência.” Ao nível do direito comunitário 

a autora diz-nos que: “É aplicável o Regulamento n.º 2790/ /1999(1), relativo à aplicação do n.º 3 do art.º 81.º do 

Tratado CE a determinadas categorias de acordos verticais e práticas concertadas, em vigor até 31/05/2010(2) 

e, o Regulamento n.º 1/2003(3) relativo à execução das regras de concorrência estabelecidas nos artigos 81.º e 

82.º do Tratado da União Europeia.” – cf. GARRUÇO, Elisabete - “O contrato de franquia”. Revisores & 

Empresas. 2006, p. 41. Disponível em http://www.oroc.pt/fotos/editor2/R34_Pag_40-49_Direito.pdf. (Consultado 

a 16 de fevereiro de 2018). 

http://www.oroc.pt/fotos/editor2/R34_Pag_40-49_Direito.pdf
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adquirem nenhum direito sobre as patentes do fabricante. As patentes são utilizadas na produção 

do produto e podem afetar o valor do mesmo, mas não são transmitidas para os distribuidores.137 

 Por último, temos a secção D. que traz diretrizes complementares para determinar as 

condições de plena concorrência em casos que envolvam intangíveis, mas que não iremos 

desenvolver. A secção D.1 envolve diretrizes complementares de índole geral relacionadas com 

todas as operações que envolvam intangíveis. A secção D.2 oferece diretrizes complementares 

especificamente relacionadas com as operações que envolvem a transmissão de intangíveis ou 

direitos em intangíveis. A secção D.3 traz diretrizes complementares sobre a transmissão de 

intangíveis ou direitos em intangíveis cujo valor é muito incerto no momento da transmissão. 

A secção D.4 refere-se ao estabelecimento de preços de plena concorrência para intangíveis de 

difícil valoração. Para terminar, a secção D.5 estabelece diretrizes complementares para as 

operações que envolvem o uso de intangíveis em relação com a venda de bens e a prestação de 

serviços.138 

 

III. As medidas de combate ao abuso e fraude fiscais por parte da 

União Europeia 

  

1. A Comunicação de Junho e o Plano de Ação para reforçar a luta contra a fraude 

e abuso fiscais 

 

A 2 de março de 2012 o Conselho Europeu consciente da necessidade de implementação 

de novos instrumentos de luta contra a fraude e o abuso fiscais convidou o referido Conselho e 

a Comissão a trabalharem rapidamente nesse sentido. Em abril, o Parlamento Europeu adotou 

uma resolução que fez eco à necessidade urgente de ação nesta área. A primeira resposta da 

Comissão foi adotada a 27 de junho de 2012 através de uma Comunicação conhecida pela 

                                                           
137 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, pp. 101 e 102. 
138 OCDE (2016), Garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de 

valor, Acciones 8 a 10 – Informes finales 2015, Proyecto de la OCDE y del G20 sobre la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios, Éditions OCDE, Paris, p. 103. 
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“Comunicação de Junho.”139 Esta Comunicação140 expõe que a fraude e o abuso fiscais limitam 

a capacidade dos Estados-Membros de aumentar as suas receitas e de cumprir com a sua política 

económica, sendo que se estima que o volume da economia subterrânea seja de quase um quinto 

do PIB. Isto posto, revela-se de extrema importância o aumento da eficácia e da eficiência na 

coleta dos impostos. Assim, são sugeridos pela Comunicação três níveis de ataque aos 

problemas causados pela fraude e abuso fiscais: primeiro, a cobrança de imposto em cada 

Estado-Membro deve ser melhorada; segundo, é necessário melhorar a cooperação 

transfronteiriça entre as administrações fiscais dos Estados-Membros; e em terceiro lugar, a 

União Europeia precisa de ter uma política clara e coerente em relação aos países terceiros, a 

fim de promover as suas normas a nível internacional e garantir condições de concorrência 

equitativas. Esta Comunicação descreve ainda como o cumprimento das obrigações fiscais pode 

ser melhorado e a fraude e o abuso fiscais reduzidos, através de uma melhor utilização dos 

instrumentos existentes e da adoção de propostas pendentes da Comissão. Também identifica 

áreas em que outras ações legislativas ou a coordenação poderiam beneficiar a União Europeia 

e os Estados-Membros. Essas ações não devem apenas atingir a atividade fraudulenta e o abuso 

fiscal, mas também o planeamento fiscal agressivo. 

Como foi já mencionado esta Comunicação foi uma primeira resposta da Comissão ao 

pedido do Conselho Europeu de melhoramento dos meios de combate à fraude e abuso fiscais, 

descrevendo os diferentes níveis em que é precisa uma ação e dando uma orientação ampla 

sobre questões que merecem uma maior consideração. Por conseguinte, a Comunicação de 

Junho anunciou a apresentação de um plano de ação antes do final de 2012. Este plano de ação 

teria como objetivo estabelecer etapas concretas para melhorar a cooperação administrativa e 

para apoiar o desenvolvimento da política existente de boa governança, abordar as questões 

sobre a interação com paraísos fiscais e as formas de enfrentar o planeamento fiscal agressivo 

e outros aspetos, incluindo os crimes relacionados a impostos. 

                                                           
139 COM (2012) 351 final de 27.06.2012 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 

os meios concretos para reforçar a luta contra a fraude fiscal e o abuso fiscal, incluindo em relação a terceiros 

países. 
140 A 27 de junho de 2012 no primeiro comunicado de imprensa emitido pela Comissão Europeia - “Fraude e 

abuso fiscais: Comissão apresenta medidas concretas.” como uma primeira resposta ao pedido do Conselho de 2 

de março de 2012, Algirdas Šemeta dizia o seguinte “Não tenhamos ilusões, os responsáveis pelo abuso fiscal 

roubam o cidadão comum e privam os Estados-Membros de receitas que lhes são imprescindíveis. Se queremos 

regimes fiscais justos e eficazes, devemos pôr termo a esta prática. A economia subterrânea está avaliada em 

quase um quinto do PIB médio dos Estados-Membros, representando quase 2 biliões de euros, no total”. Este 

comunicado de imprensa encontra-se disponível para consulta em http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-

697_pt.htm (Consultado a 19 de fevereiro de 2018). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-697_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-697_pt.htm
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A 6 de dezembro de 2012 a Comissão emite uma nova Comunicação em que consagra 

o plano de ação para fortalecer a luta contra a fraude e o abuso fiscal. Este plano de ação foi 

anunciado num comunicado de imprensa designado por “Combate à fraude e ao abuso fiscais: 

a Comissão apresenta o rumo a seguir.”141 Neste comunicado a Comissão além do plano de 

ação para o combate à fraude e ao abuso fiscal, apresenta duas recomendações específicas uma 

relativa ao planeamento fiscal agressivo142 e outra sobre medidas destinadas a encorajar os 

países terceiros a aplicar normas mínimas de boa governação em matéria fiscal.143 No 

comunicado de imprensa Algirdas Šemeta, comissário europeu responsável pela Fiscalidade e 

União Aduaneira, Luta contra a Fraude e Auditoria, alerta para o problema da fraude e abuso 

fiscais dizendo o seguinte: “Todos os anos, na UE, perdem-se cerca de um bilião de euros 

devido à fraude e ao abuso fiscais. Trata-se não só de uma perda escandalosa de receitas 

indispensáveis como também de uma ameaça para a justiça fiscal. Os Estados-Membros têm 

de reforçar as medidas nacionais de luta contra o abuso fiscal, mas as soluções exclusivamente 

unilaterais não bastam. Num mercado único, numa economia globalizada, as disparidades e 

as lacunas nacionais tornam-se brinquedos nas mãos dos que procuram escapar à tributação. 

Uma posição forte e coerente da UE contra os abusadores fiscais e aqueles que os apoiam é, 

pois, essencial.”   

Por conseguinte, o Plano de Ação contém essencialmente um conjunto de ações práticas 

cuja colocação em exercício tinha como fim conduzir à obtenção de resultados concretos para 

todos os Estados-Membros, prestando um apoio particular aos Estados-Membros que 

receberam Recomendações Específicas sobre a necessidade de fortalecer a cobrança de 

impostos, no contexto do exercício do Semestre Europeu de 2012.144  

Para a elaboração deste Plano de Ação foram consultados todos os Estados-Membros e 

partes interessadas e as suas opiniões foram levadas em consideração. Assim, os Estados-

Membros apontaram como prioridade as ações já em desenvolvimento e a implementação e 

                                                           
141 O comunicado de imprensa da Comissão Europeia “Combate à fraude e ao abuso fiscais: a Comissão apresenta 

o rumo a seguir.” de 6 de dezembro de 2012 encontra-se disponível para consulta em http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-12-1325_pt.htm (Consultado a 19 de fevereiro de 2018). 
142 A 6 de dezembro de 2012 a Comissão lançou uma Recomendação relativa ao planeamento fiscal 

agressivo.Disponível em https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fff0ff5a-4451-11e2-

9b3b-01aa75ed71a1/language-pt (Consultado a 20 de fevereiro de 2018). 
143 A 6 de dezembro de 2012 a Comissão lançou uma Recomendação relativa às medidas destinadas a encorajar 

os países terceiros a aplicar normas mínimas de boa governação em matéria fiscal. Dísponível em https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32012H0771. (Consultado a 20 de fevereiro de 2018). 
144 COM (2012) 722 final de 6.12.2012 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, Plano 

de Ação para reforçar a luta contra a fraude e o abuso fiscais, p. 2. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1325_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1325_pt.htm
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fff0ff5a-4451-11e2-9b3b-01aa75ed71a1/language-pt
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fff0ff5a-4451-11e2-9b3b-01aa75ed71a1/language-pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32012H0771
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32012H0771
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aplicação completas de legislação recentemente adotada sobre cooperação administrativa e luta 

contra a fraude fiscal. A necessidade de adotar rapidamente as propostas pendentes no Conselho 

e prestar especial atenção à luta contra a fraude e o abuso fiscal relativas ao IVA foram também 

uma das sugestões oriundas dos Estados-Membros. 

O trabalho a ser desenvolvido no âmbito destas ações seria orientado pela necessidade 

de reduzir os custos e a complexidade dos sistemas tributários tanto para os contribuintes como 

para as administrações fiscais.  

A Comissão para melhorar a eficácia das auditorias e dos controlos comprometeu-se a 

promover o uso de ferramentas TI (Tecnologias de Informação) para todos os impostos, bem 

como o uso de programas que promovem a comunicação e a partilha sistemática de informação 

entre Estados-Membros e autoridades tributárias e aduaneiras (programa FISCALIS e o 

programa CUSTOMS).145 146 

Das várias medidas que são propostas ao longo da Comunicação da Comissão que 

estabelece o Plano de Ação serão destacadas apenas algumas. Assim, uma das preocupações 

deste plano vai para os países terceiros que não cumprem com as regras mínimas de boa 

governação em questões fiscais, destacando-se as jurisdições conhecidas por paraísos fiscais. 

O recurso de empresas a esquemas muitas vezes artificiosos permite-lhes transferir os seus 

rendimentos para países onde a tributação dos mesmos é reduzida ou até nula e isto traz 

consequências quer no que respeita à redução da matéria coletável, quer no que toca às 

condições de concorrência leal entre empresas. Por este motivo, a Comissão recomenda a 

identificação de países que não cumprem com as normas mínimas de boa governação através 

da implementação de uma lista negra que identificará as jurisdições não cumpridoras. Uma 

outra medida é o envio ad hoc de peritos que auxiliem as administrações fiscais de países 

                                                           
145 COM (2012) 722 final de 6.12.2012 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, Plano 

de Ação para reforçar a luta contra a fraude e o abuso fiscais, p. 3. 
146 Regulamento (UE) Nº 1286/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de dezembro de 2013 que 

estabelece um programa de ação destinado a aperfeiçoar o funcionamento dos sistemas de tributação na União 

Europeia para o período de 2014-2020 (Fiscalis 2020) e revoga a Decisão nº 1482/2007/CE. Disponível em 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1286 (Consultado a 19 de fevereiro de 

2018). Regulamento (UE) Nº 1294/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de dezembro de 2013 que 

estabelece um programa de ação no domínio aduaneiro na União Europeia para o período de 2014-2020 (Alfândega 

2020) e revoga a Decisão nº 624/2007/CE. Disponível em: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0209:0220:PT:PDF (acedido a 19 de 

fevereiro de 2018) (Consultado a 19 de fevereiro de 2018). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1286
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0209:0220:PT:PDF
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terceiros que pretendem cumprir com as normas mínimas de boa governação mas que têm falta 

de assistência técnica.147  

O combate ao planeamento fiscal agressivo é uma das grandes inquietações da 

Comissão. Já vimos acima que se traduz no recurso pelos contribuintes de esquemas complexos, 

por vezes artificiosos, que visam a transferência da matéria coletável para jurisdições de baixa 

ou nula tributação (propósito que é conseguido tantas vezes através dos preços de transferência). 

Desta feita, a Comissão sugere a inserção de uma cláusula que resolva um tipo de dupla não 

tributação devidamente identificado nas Convenções sobre Dupla Tributação e a adoção por 

parte dos Estados-Membros de uma norma geral comum anti-abuso. Alguns mecanismos de 

salvaguarda anti-abuso já se encontram em Diretivas da UE em matéria de fiscalidade e podem 

também ser utilizadas pelos Estados-membros para evitar o planeamento fiscal abusivo.148  

Para combater a erosão à base tributária a Comissão tem como objetivo promover a 

troca automática de informações como “a futura norma europeia e internacional de 

transparência e troca de informações em matéria fiscal.” Para tal, é preciso desenvolver 

ferramentas de TI em cooperação com a OCDE, para que estas sejam utilizadas na troca 

automática de informações prevista na Diretiva 2011/16/UE relativa à cooperação 

administrativa em sede de fiscalidade. Pretende-se que estes formatos de TI sejam utilizados 

não só entre os Estados-Membros da UE, mas também entre estes e países terceiros.149 

Concluindo, o reforço da troca de informações, do cumprimento das obrigações fiscais, 

da cooperação administrativa e da governação fiscal são alguns dos objetivos previstos neste 

Plano de Ação. Plano este que alerta para a urgente necessidade de combater a fraude e o abuso 

fiscais, assim como o planeamento fiscal agressivo, propondo o debate internacional sobre este 

tema e a cooperação com o G20 e com o G8 no desenvolvimento dos trabalhos que estes levam 

a cabo neste domínio.150 

Após quatro anos de intensas negociações e trabalhos preparatórios, a Comissão 

Europeia apresenta a 28 de janeiro de 2016 ao Conselho e Parlamento Europeu o Pacote Anti-

                                                           
147 COM (2012) 722 final de 6.12.2012 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, Plano 

de Ação para reforçar a luta contra a fraude e o abuso fiscais, pp. 5 e 6. 
148 COM (2012) 722 final de 6.12.2012 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, Plano 

de Ação para reforçar a luta contra a fraude e o abuso fiscais, p. 6. 
149 COM (2012) 722 final de 6.12.2012 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, Plano 

de Ação para reforçar a luta contra a fraude e o abuso fiscais, pp. 8 a 10. 
150 COM (2012) 722 final de 6.12.2012 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, Plano 

de Ação para reforçar a luta contra a fraude e o abuso fiscais, pp. 16 a 17. 
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abuso Fiscal que “é um conjunto de iniciativas legislativas e não legislativas a nível da UE 

que visam reforçar as regras contra o abuso fiscal por parte das empresas e tornar a tributação 

das sociedades na UE mais justa, simples e eficaz.”151 As recomendações emitidas em 2015 

pela OCDE no que respeita o combate à erosão das bases tributáveis e transferência de lucros 

(BEPS) foram levadas em consideração pela Comissão aquando da elaboração do Pacote Anti-

abuso Fiscal.152 O Pacote contém uma comunicação sobre o Pacote Anti-abuso Fiscal; uma 

diretiva anti-abuso fiscal; uma recomendação relativa à aplicação de medidas contra práticas 

abusivas em matéria de convenções fiscais; uma revisão da Diretiva relativa à Cooperação 

Administrativa; e uma comunicação sobre uma estratégia externa para uma tributação 

efetiva.153 

Este Pacote de Anti-abuso Fiscal propõe-se essencialmente a evitar o planeamento fiscal 

agressivo, aumentar a transparência e criar um ambiente empresarial mais justo na UE. Trata-

se de um novo capítulo na fiscalidade da União Europeia que se pretende justa, eficaz e 

favorável ao crescimento, através da aplicação das novas propostas de combate ao abuso fiscal 

das empresas. Com este pacote os Estados-Membros vão tomar uma posição forte contra as 

empresas que procuram evitar o pagamento da parte de imposto que lhes corresponde, aplicando 

as normas internacionais de combate à erosão da base tributável e à transferência de lucros.154   

O objetivo de aumentar a transparência está relacionado com o reforço da troca de 

informações na UE e que o Pacote Anti-abuso Fiscal pretende obter através da revisão da 

                                                           
151 Disponível em http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/anti-tax-avoidance-package/ (Consultado a 21 de 

fevereiro de 2018). 
152 SILVA, João Ferreira da – Pacote antielisão fiscal. (Em linha). Vida Económica. 2016, p. 30. (Consultado a 

21 de fevereiro de 2018).   
153 Sobre o trabalho da União Europeia no combate à erosão das bases tributáveis e à transferência de lucros Ana 

Paula Dourado diz o seguinte “A Comissão Europeia tem estado na linha da frente do combate ao BEPS. 

Apresentou duas recomendações para fazer face ao planeamento fiscal agressivo em 6 de dezembro de 2012. 

Propôs uma cláusula geral antiabuso e uma regra anti-híbridos na Diretiva das sociedades-mães-filiais e uma 

cláusula antiabuso na diretiva de juros e royalties.”e “O Projeto BEPS e o movimento da transparência fiscal 

aparecem como duas faces da mesma medalha. A UE tem sido muito ativa em ambos os processos, querendo estar 

na primeira linha do combate à erosão de bases fiscais. Para além das Recomendações apresentadas em 6 de 

dezembro de 2012, em janeiro de 2016 foi apresentada a Proposta de Diretiva Antiabuso, aprovada pelo ECOFIN 

no dia 23 de junho do mesmo ano e pelo Conselho no dia 12 de julho (ATAD).” – cf. DOURADO, Ana Paula - 

Governação Fiscal Global. Coimbra: Almedina, 2017, pp. 101 a 103.  
154 A 28 de janeiro de 2016 no comunicado de imprensa emitido pela Comissão Europeia – “Justiça fiscal: 

Comissão apresenta novas medidas contra a elisão fiscal das empresas”, o Vice-Presidente Valdis Dombrovskis 

dizia que “Hoje demos mais um passo para reforçar a confiança em todo o sistema fiscal, tornando-o mais justo 

e eficiente. Os cidadãos têm de reconhecer que as normas fiscais se aplicam do mesmo modo a todas as pessoas 

e empresas. As empresas têm de pagar a parte de impostos que lhes corresponde no país onde desenvolvem a sua 

atividade económica. A Europa pode ser um líder mundial na luta contra a elisão fiscal. Isto exige uma ação 

coordenada a nível europeu para evitar que existam 28 abordagens diferentes em 28 Estados-Membros.” 

http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/anti-tax-avoidance-package/
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Diretiva relativa à Cooperação Administrativa. Com esta alteração será possível que os Estados-

Membros detetem e previnam de forma mais eficiente os mecanismos de abuso fiscal. O 

Conselho chegou a acordo sobre o texto em março de 2016 e adotou o projeto de diretiva a 25 

de maio de 2016.  

 

2. Diretiva 2016/881 

A Diretiva 2016/881 vem alterar a Diretiva 2011/16/UE155, de 15 de fevereiro, relativa 

à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade tendo revogado a Diretiva 77/799/CEE, 

que estabelecia o regime da assistência mútua e da cooperação administrativa entre os Estados-

Membros. Esta diretiva 2011/16/UE teve como fim o reforço da cooperação entre as 

administrações fiscais dos Estados-Membros, para que se colocasse um travão à fraude e ao 

abuso fiscais.  

Como temos vindo a referir até agora, quer a União Europeia quer todos os países do 

Mundo têm-se deparado com um enorme desafio que é a fraude e ao abuso fiscais. Perante esta 

situação, a troca automática de informações torna-se um instrumento fundamental, pelo que a 

Comissão entende ser necessário que se promova ativamente enquanto futura norma europeia 

e internacional para a transparência e a troca de informações em matéria fiscal. A 22 de maio 

de 2013 o Conselho Europeu chamou a atenção também, nas suas Conclusões, para a 

importância de alargar a troca automática de informações tanto a nível da União como a nível 

mundial, tendo em vista a luta contra a fraude fiscal, o abuso fiscal e o planeamento fiscal 

agressivo.156 

A erosão da base tributável e a transferência de lucros está relacionada com as práticas 

fiscais prejudiciais que são levadas a cabo por grupos de empresas multinacionais. As empresas 

multinacionais, por exercerem a sua atividade em mais do que um país, têm a facilidade de 

recorrer a práticas de planeamento fiscal agressivo que empresas estritamente nacionais não 

conseguem. Estas práticas traduzem-se na transferência do rendimento do país onde ele foi 

gerado, para países em que a tributação é reduzida ou nula, muitas vezes por meio do uso 

                                                           
155 Diretiva 2011/16/UE do Conselho de 15 de fevereiro de 2011 relativa à cooperação administrativa no domínio 

da fiscalidade e que revoga a Diretiva 77/799/CEE. Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0016 (acedido a 22 de fevereiro a 2018).  
156 Considerando 1 da Diretiva 2016/881. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0016
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indevido dos preços de transferência.157 Consequentemente, torna-se fundamental incrementar 

a transparência face às administrações fiscais. É, portanto, essencial que as administrações 

fiscais dos Estados-Membros tenham ao seu dispor um conjunto de “informações completas e 

relevantes sobre os Grupos de empresas multinacionais no que diz respeito à sua estrutura, 

política de preços de transferência e transações internas dentro e fora da União.”158 O aumento 

da transparência além de permitir às autoridades tributárias reagir às práticas fiscais prejudiciais 

dos Grupos de empresas multinacionais, vai desincentivar estas últimas a adotar tais práticas e 

a cumprirem com as suas obrigações fiscais no país em que os lucros são gerados.  

Atualmente, a documentação sobre preços de transferência que as empresas associadas 

na União Europeia têm de cumprir encontra-se prevista no Código de Conduta relativo à 

documentação dos preços de transferência para as empresas associadas na União Europeia 

(DPT UE).159 O Código de Conduta prevê a documentação de base (“masterfile” ou “ficheiro 

principal”) e a documentação específica ao país ou “ficheiro local”.160 Este Código carece, pois, 

de uma declaração por país à semelhança do que foi implementado pelo Relatório Final de 2015 

sobre a Ação 13 no contexto do Plano de Ação para o combate à erosão da base tributária e à 

transferência de lucro (“Plano de Ação BEPS”). O Relatório Final de 2015 relativo à ação 13, 

como já tivemos oportunidade de analisar ao longo desta dissertação, estabeleceu um conjunto 

de regras para a prestação de informações por parte dos grupos de empresas multinacionais. 

Assim, foi desenvolvida uma abordagem padronizada em três níveis de documentação sobre 

preços de transferência e que se designam por “arquivo mestre”, “arquivo local” e “declaração 

país-por-país”. O Relatório Final de 2015 veio dar um impulso para a alteração por parte da 

União Europeia das informações que as autoridades fiscais estariam obrigadas a prestar em sede 

de preços de transferência, surgindo a necessidade de introduzir a declaração por país no 

ordenamento jurídico da UE. Na elaboração das normas relativas à declaração por país a UE 

deve ter em consideração as normas da OCDE.161  

                                                           
157 Considerando 2 da Diretiva 2016/881. 
158 Considerando 3 da Diretiva 2016/881. 
159 Resolução do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, de 

27 de junho de 2006 relativa a um Código de Conduta relativo à documentação dos preços de transferência para 

as empresas associadas na União Europeia (DPT UE) (2006/C 176/01). Disponível em 

http://eurlex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A42006X0728%2801%29 (Consultado a 22 de 

fevereiro de 2018). 
160 Considerando 5 da Diretiva 2016/881. 
161 Considerando 13, 14 e 17 da Diretiva 2016/881. 

http://eurlex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A42006X0728%2801%29
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A diretiva 2016/881162 vai apresentar a introdução da declaração por país que vinculará 

os Grupos de empresas multinacionais a prestar anualmente e em relação a cada jurisdição fiscal 

em que exerçam atividades um conjunto de informações.163 Desta feita, devem apresentar 

informações sobre o montante dos rendimentos, o lucro antes do imposto sobre o rendimento e 

o imposto sobre o rendimento pago e devido. Devem, ainda, declarar o número de empregados, 

o capital social, os ganhos acumulados e os ativos tangíveis em cada jurisdição fiscal. É 

necessário também que se identifique cada entidade do grupo que exerça atividades numa 

determinada jurisdição fiscal e se forneçam indicações sobre as atividades empresariais 

exercidas por cada uma delas.164 

Para que a troca automática de informações da declaração por país seja possível é 

necessário que seja alargado o âmbito da troca obrigatória de informações prevista na diretiva 

2011/16/UE.165 Para efetuar a troca automática de informações da declaração por país e a fim 

de melhorar a eficiência de utilização dos recursos, deverá ser utilizada a rede comum de 

comunicações, “rede CCN” prevista no artigo 3.º da diretiva 2011/16/UE.166  

 Posto isto, a diretiva 2016/881 vem alterar e inserir um conjunto de artigos à diretiva 

2011/16/UE. O artigo 3.º da diretiva 2011/16/UE contempla um conjunto de definições 

importantes para a melhor compreensão da mesma. Uma das definições é a da troca automática 

de informações que a Diretiva 2016/881 no seu artigo 1.º vem alargar devido ao aditamento do 

artigo 8.º- AA. Uma das grandes novidades desta nova diretiva é, sem dúvida, a inclusão do 

artigo 8.º-AA que introduz a troca automática de informações obrigatória por meio da 

                                                           
162 Sobre as alterações trazidas pela Diretiva 2016/881 uma nota informativa da Sociedade de Advogados PLMJ 

agosto de 2017 diz-nos o seguinte: “Os objetivos destas alterações passam por uma cooperação administrativa 

mais eficaz entre os Estados-Membros em condições compatíveis com o bom funcionamento do mercado interno, 

facilitando a troca de informações e evitando a necessidade de cada Estado-Membro proceder a adaptações 

similares dos seus sistemas de armazenagem de informação, melhorar a eficiência na utilização dos recursos 

públicos e reduzir os encargos administrativos dos grupos de empresas multinacionais. Este conjunto de 

alterações legislativas visam também reformular o modo de funcionamento do pré-instituído sistema CbCR, bem 

como reforçar as penalizações aplicáveis aos incumprimentos quanto a estas matérias.” Disponível em 

https://www.plmj.com/xms/files/newsletters/2017/agosto/Troca_automatica_de_informacoes.pdf (acedido a 7 de 

março de 2018). 
163 À semelhança do que constatamos aquando da análise da declaração país-por-país presente no Relatório de 

2015 da OCDE relativo à ação 13, também na Diretiva 2016/881 que vem implementar a declaração por país nos 

Estados-Membros da União Europeia, encontramos uma clara preferência pelo princípio da territorialidade. Como 

pudemos constatar da leitura da diretiva, a declaração por país vinculará os grupos de empresas multinacionais a 

prestar anualmente e em relação a cada jurisdição fiscal em que exerçam atividades um conjunto de informações. 

164 Considerando 6 da Diretiva 2016/881. 
165 Considerando 20 da Diretiva 2016/881. 
166 Considerando 18 e 19 da Diretiva 2016/881. 

https://www.plmj.com/xms/files/newsletters/2017/agosto/Troca_automatica_de_informacoes.pdf
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declaração por país. Assim, a entidade-mãe final ou a entidade-mãe de substituição de um grupo 

de empresas multinacionais residente para efeitos fiscais no território de um Estado-Membro, 

cujo total de rendimentos consolidados, tal como refletido nas suas demonstrações financeiras 

consolidadas seja, no período imediatamente anterior, igual ou superior a 750 milhões de euros, 

tem a obrigação de apresentar uma declaração de informação fiscal e financeira por país no 

prazo de 12 meses a contar do último dia do exercício fiscal de relato do grupo de empresas 

multinacionais. Posteriormente, a autoridade competente de um Estado-Membro em que a 

declaração por país tenha sido recebida deve transmiti-la através da troca automática de 

informações aos Estados-Membros em que uma ou mais Entidades constituintes do grupo de 

empresas multinacionais da Entidade declarante sejam residentes para efeitos fiscais ou estejam 

sujeitas a imposto relativamente à atividade exercida através de um estabelecimento estável. A 

troca automática da declaração por país deve realizar-se no prazo de 15 meses a contar do último 

dia do exercício fiscal do grupo de empresas multinacionais a que respeita a declaração por 

país. As informações que a declaração por país deve conter encontram-se previstas no n.º 3, 

alíneas a) e b), do artigo 8º-AA.167 Ao artigo 16.º da Diretiva 2011/16/UE relativo à divulgação 

de informações e de documentos é aditado o n.º 6. O n.º 6 vem delimitar para que efeitos é que 

as informações comunicadas entre Estados-Membros por força do artigo 8.º-AA podem ser 

utilizadas. Desta feita, as informações podem ser “utilizadas para efeitos da avaliação de riscos 

elevados em matéria de preços de transferência e de outros riscos relacionados com a erosão 

da base tributável e a transferência de lucros, incluindo a avaliação do risco de incumprimento 

por parte de membros do Grupo de empresas multinacionais com regras aplicáveis em matéria 

de preços de transferência, e, se adequado, para efeitos de análises económicas e 

estatísticas.”168As autoridades fiscais dos Estados-Membros que recebem as informações 

trocadas através do artigo 8.º-AA não podem basear-se nestas informações para proceder a 

ajustamentos de preços de transferência. No entanto, estas informações podem já ser utilizadas 

como base para “proceder a inquéritos adicionais sobre os acordos de preços de transferência 

                                                           
167 Sobre as informações que devem constar da declaração por país no artigo 8.º-AA, n.º3, alínea a) temos o 

seguinte: “informações agregadas sobre o montante dos rendimentos, o lucro (perda) antes do imposto sobre o 

rendimento, o imposto sobre o rendimento pago, o imposto sobre o rendimento devido, o capital social, os ganhos 

acumulados, o número de empregados, e os ativos tangíveis que não sejam caixa nem equivalentes de caixa em 

relação a cada jurisdição em que o Grupo de empresas multinacionais opera;” e na alínea b) “a identificação de 

cada Entidade constituinte do Grupo de empresas multinacionais que indique a jurisdição da residência fiscal 

dessa Entidade constituinte e, caso seja diferente da jurisdição da residência fiscal, a jurisdição por cujo 

ordenamento jurídico se rege a organização dessa Entidade constituinte, bem como a natureza da atividade 

empresarial principal ou atividades empresariais principais dessa Entidade constituinte.” 
168 Artigo 1º, alínea 3) da Diretiva 2016/881 que adita o n.º 6 ao artigo 16.º da Diretiva 2011/16/UE.  
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do Grupo de empresas multinacionais ou sobre outras matérias fiscais no decurso de uma 

auditoria fiscal, em resultado dos quais poderão ser efetuados ajustamentos adequados do 

rendimento tributável de uma Entidade constituinte.”169 

 A troca automática de informações sobre a declaração por país por força do artigo 8.º-

AA é realizada através do formulário constante do anexo III, secção III, quadros 1, 2 e 3. Estas 

informações são transmitidas por via eletrónica através da “rede CCN” e os Estados-Membros 

comunicam à Comissão uma avaliação anual da eficácia da troca automática de informações a 

que se referem os artigos 8.o, 8.o-A e 8.o-AA, bem como os resultados práticos alcançados. Tudo 

isto encontra-se na nova redação dos artigos 20.º, n.º 6, artigo 21.º, n.º 6 e artigo 23.º, n.º 3 

respetivamente.  

 A diretiva 2016/881 introduz o artigo 25.º-A que traz uma novidade no que concerne à 

obrigação de cumprir com a troca automática de informações sobre a declaração por país e que 

consiste no estabelecimento de um regime de sanções. Por conseguinte, os Estados-Membros 

devem estabelecer um regime de sanções “aplicável à violação das disposições nacionais 

adotadas por força da presente diretiva no que respeita ao artigo 8.o-AA e tomam todas as 

medidas necessárias para garantir a sua execução. As sanções previstas devem ser efetivas, 

proporcionadas e dissuasivas.”170 

O artigo 2.º da diretiva 2016/881 diz-nos que esta deveria ser adotada pelos Estados-

Membros até 4 de junho de 2017, pelo que as disposições da mesma deveriam começar a ser 

aplicadas a partir de 5 de junho de 2017.171 172 173 

 

                                                           
169 Artigo 16.º, n.º 6 da Diretiva 2016/881. 
170 Artigo 25.º-A da Diretiva 2016/881. 
171 Artigo 2º da Diretiva 2016/881. 
172 A Diretiva 2016/881 do Conselho de 25 de maio de 2016, foi transposta para o ordenamento jurídico português 

através da Lei n.º 98/2017 de 24 de agosto (que transpõe também a Diretiva 2015/2376, do Conselho, de 8 de 

dezembro de 2015, que introduz alterações na troca automática de informações relativas às decisões fiscais prévias 

transfronteiriças tomadas em cada Estado-Membro e aos acordos sobre preços de transferência) alterando diversos 

diplomas legais, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 61/2013 de 10 de maio (que transpôs a Diretiva 2011/16/UE), 

o Regime Geral das Infrações Tributárias, o Regime de Comunicação de Informações Financeiras,  o Código do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, a Lei Geral Tributária e o Decreto-Lei n.º 64/2016 de 11 de 

outubro (que regula a trocas automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade e que prevê regras 

de comunicação e deveres de diligência a observar pelas instituições financeiras relativamente a contas 

financeiras). Esta lei entrou em vigor a 25 de agosto de 2017 e produz efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2017. 
173 A declaração por país foi introduzida no ordenamento jurídico português pela Lei n.º 98/2017, através do artigo 

121.º-A e 121.º - B do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. 

https://dre.pt/application/file/a/261066
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0016&from=PT
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3. Diretiva 2016/1164 

A Diretiva 2016/1164, também conhecida por Diretiva Anti-abuso Fiscal, é um dos 

elementos constituintes do Pacote Anti-abuso Fiscal apresentado pela Comissão Europeia ao 

Conselho e ao Parlamento Europeu a 28 de janeiro de 2016.  

Da leitura dos artigos depreendemos que o artigo 1.º estabelece o âmbito de aplicação 

da diretiva, pelo que esta é aplicável a todos os contribuintes sujeitos a imposto sobre as 

sociedades num Estado-Membro da UE, incluindo os estabelecimentos estáveis de entidades 

residentes para efeitos fiscais num país terceiro e situados num ou mais Estados-Membros. O 

artigo 2.º contém um conjunto de definições que são de conhecimento importante para uma 

melhor compreensão da diretiva e o artigo 3.º determina que a aplicação deste instrumento 

jurídico não impede que sejam aplicadas as disposições nacionais ou convencionais destinadas 

a garantir um nível de proteção mais elevado da matéria coletável do imposto sobre as 

sociedades a nível nacional. 

No capítulo II a diretiva vai apresentar um conjunto de medidas destinadas ao combate 

ao abuso fiscal. Ao longo dos artigos 4.º a 9.º constatamos que são cinco os domínios visados 

por este diploma legal: a limitação à dedutibilidade fiscal dos juros (artigo 4.º); a tributação à 

saída (artigo 5.º); a cláusula geral anti-abuso (artigo 6.º); a imputação de rendimentos obtidos 

por entidades localizadas em territórios de baixa tributação (artigos 7.º e 8.º); e as assimetrias 

híbridas (artigo 9.º). De seguida, iremos analisar mais detalhadamente o artigo 6.º, por ser de 

maior importância para o tema em análise.  

O artigo 6.º da diretiva contempla uma cláusula geral anti-abuso. As regras gerais anti-

abuso destinam-se a combater práticas fiscais abusivas que ainda não tenham sido alvo de 

disposições específicas. Assim, a introdução desta cláusula na diretiva tem o propósito de 

colmatar lacunas que possam existir nas regras anti-abuso específicas contra a elisão fiscal, 

tendo por fim impedir a obtenção de vantagens decorrentes de montagens fiscais abusivas.174 

De acordo com o artigo 6.º, n.º 1 um Estado-Membro deve ignorar para efeitos do cálculo da 

matéria coletável das sociedades, uma estrutura ou série de estruturas que não sejam genuínas 

tendo em conta todos os factos e circunstâncias relevantes. O n.º 2 do mesmo artigo vem dizer 

que não é considerada uma estrutura genuína aquela que não é colocada em prática por razões 

comerciais válidas que reflitam a realidade económica. Por conseguinte, o n.º 3, do artigo 6.º 

diz-nos que a coleta é calculada nos termos do direito nacional se as operações não forem tidas 

                                                           
174 Considerando 11 da Diretiva 2016/1164.  
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em consideração nos termos do n.º 1. Os Estados-Membros não deverão ser impedidos de 

aplicar sanções caso sejam aplicáveis as regras gerais anti-abuso.175 

 A diretiva deve ser transposta pelos Estados-Membros até 31 de dezembro de 2018, 

devendo as novas regras entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2019.  As regras relativas à 

“tributação à saída” deverão ser transpostas até 31 de dezembro de 2019 e entrar em vigor a 

partir de 1 de janeiro de 2020. Os Estados-Membros que disponham de regras com vista à 

limitação da dedutibilidade fiscal dos juros podem continuar a aplicá-las até que a OCDE 

chegue a acordo sobre uma norma mínima, ou o mais tardar até 1 de janeiro de 2024.176 

 

4. Diretiva 2015/2376 

 Para efeitos do presente trabalho importa analisar a diretiva 2015/2376 na medida em 

que esta veio alargar a troca automática de informações às decisões fiscais prévias 

transfronteiriças e aos acordos prévios sobre preços de transferência.  

Desta feita, a 18 de dezembro de 2014 o Conselho Europeu frisou a necessidade urgente 

de se avançar na luta contra o abuso fiscal e o planeamento fiscal agressivo, destacando a 

importância de aumentar a transparência tanto ao nível da UE como ao nível mundial. Posto 

isto, a Comissão apresentou uma proposta sobre a troca automática de informações relativas a 

decisões fiscais prévias na União Europeia. A necessidade de aumentar a transparência neste 

domínio prende-se ao facto das decisões fiscais prévias terem conduzido, nalguns casos, a um 

baixo nível de tributação de rendimentos de montante artificialmente elevado no país que emite, 

                                                           
175 Considerando 11 da Diretiva 2016/1164. 
176 A Lei Geral Tributária no artigo 38.º, n.º 2 e o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

(CIRC) preveem normas gerais e especiais anti-abuso visando o combate aos fenómenos fiscais abusivos. A mais 

recente introdução de uma norma anti-abuso no ordenamento jurídico português foi por meio da transposição da 

Diretiva 2015/121, do Conselho, de 27 de janeiro de 2015, que alterou a Diretiva 2011/96/UE, do Conselho, de 30 

de novembro de 2011 (“Diretiva Sociedade Mães-Filhas”). Esta diretiva foi transposta através da Lei n.º 5/2016, 

de 29 de fevereiro, que altera o CIRC nomeadamente o artigo 51.º, n.º 13 e 14, com a inclusão da norma antiabuso. 
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altera ou renova a decisão fiscal prévia, deixando para ser tributados em quaisquer outros países 

envolvidos rendimentos de montante artificialmente reduzido.177 178  

A diretiva de 2011/16/UE prevê a obrigatoriedade da troca espontânea de 

informações em cinco casos específicos, sendo que se aplica nos casos em que a autoridade 

competente de um Estado-Membro tenha razões para presumir que pode haver uma perda de 

receitas fiscais noutro Estado-Membro decorrente de decisões fiscais que um Estado-Membro 

emite, altera ou renova em relação a determinado contribuinte quanto à interpretação ou 

aplicação de disposições fiscais no futuro e que tenham uma dimensão transfronteiriça.179 

Porém, a troca espontânea de informações neste domínio revela-se insuficiente e torna-se 

indispensável alargar o âmbito da troca automática de informações prevista na diretiva 

2011/16/UE, para que esta passe a abranger as decisões fiscais prévias transfronteiriças180 e os 

acordos prévios sobre preços de transferência.181 182 183 Nesta medida, procedeu-se à alteração 

da diretiva relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade através da inclusão 

de uma definição adequada de «decisão fiscal prévia transfronteiriça» e de «acordo prévio sobre 

                                                           
177 Importa referir que um dos motivos que deu origem a esta diretiva prende-se com as três ações de investigação 

levadas a cabo pela Comissão a 11 de junho de 2014 relativas a preços de transferência aprovados em acordos 

prévios vinculativos alegadamente inadequados. As ações envolvem a Irlanda, os Países Baixos e o Luxemburgo. 

Três dos quatro beneficiários destes acordos prévios vinculativos foram multinacionais norte-americanas. A 

Comissão acionou estas investigações pois considerava que estes acordos prévios vinculativos se tratavam antes 

de concessões ilegais de auxílios de Estado. Nos casos como o da Apple, Starbucks e Fiat, as decisões culminaram 

com decisões desfavoráveis para os Estados-Membros e empresas. Assim, se uma decisão fiscal prévia for 

qualificada como auxílio de estado ilegal, o Estado-Membro em causa pode ser obrigado a recuperar o benefício 

ilegalmente concedido ao contribuinte. O alcance da recuperação pode retroagir até dez anos. 
178 Considerando 1 e 2 da diretiva 2015/2376. 
179 Considerando 3 da diretiva 2015/2376. 
180 As decisões fiscais prévias transfronteiriças incluem as informações vinculativas, os contratos fiscais e os 

acordos sobre preços de transferência. Uma informação vinculativa consiste num ato interlocutório e 

complementar de um ato tributário. Facilitam o cumprimento das obrigações fiscais, pois permitem que os sujeitos 

passivos esclareçam as suas dúvidas em casos de existência de tratamento díspar em situações análogas. Por sua 

vez, os contratos fiscais são atos relativos à concessão de benefícios fiscais. O reconhecimento de um benefício 

fiscal é possível através de um acordo entre a autoridade tributária e o sujeito passivo através de um contrato fiscal.  
181 Sobre o que é um acordo prévio em matéria de preços de transferência Ana Clara Azevedo de Amorim diz o 

seguinte: “Um APP é um acordo celebrado entre a Administração Fiscal e o contribuinte que visa determinar, 

com caráter prévio, um conjunto adequado de critérios para a fixação dos preços de transferência, aplicáveis a 

determinadas operações económicas realizadas com entidades dependentes ou vinculadas num certo período de 

tempo (…) Existem, no essencial, duas modalidades de APP: os que são celebrados entre o contribuinte e as 

autoridades fiscais do respetivo país (unilaterais) e os que envolvem dois ou mais contribuintes que exerçam a 

sua atividade em distintos países e as respetivas autoridades fiscais (bilaterais ou multilaterais).” – cf. AMORIM, 

Ana Clara de Azevedo - “Acordos prévios em matéria de preços de transferência: Ponderando a sua 

regulamentação em Portugal”. In CAMPOS, Diogo Leite de (coord.) – Estudos de Direito Fiscal. Coimbra: 

Almedina, 2007, p. 33. 
182 Os acordos sobre preços de transferência encontram-se regulados no ordenamento jurídico português na 

Portaria 620-A/2008 de 16 de julho e no artigo 198.º-A do CIRC. 
183 Considerando 4 e 5 da diretiva 2015/2376. 
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preços de transferência», suficientemente ampla para abranger uma vasta gama de situações.184 

185 

Posto isto, as informações relativas às decisões fiscais prévias transfronteiriças e aos 

acordos prévios sobre preços de transferência devem ser comunicadas logo após a sua emissão, 

alteração ou renovação através da troca automática obrigatória para que sejam alcançados os 

benefícios pretendidos, bem como devem ser instituídos intervalos regulares para a 

comunicação das informações.186 A diretiva prevê algumas exclusões do âmbito de aplicação 

da troca automática obrigatória, tais como a exclusão perante determinadas pessoas ou grupos 

de pessoas, cujo volume de negócios líquido anual a nível do grupo seja inferior a 40 milhões 

de euros e face aos acordos prévios bilaterais ou multilaterais sobre preços de transferência 

celebrados com países terceiros com base no quadro dos tratados internacionais em vigor com 

esses países, caso as disposições desses tratados não permitam a divulgação a países terceiros 

das informações recebidas ao abrigo desse tratado.187  

A troca automática obrigatória neste domínio deve compreender a comunicação de um 

conjunto definido de informações de base que deverá ser acessível a todos os Estados-Membros 

e também à Comissão, para que esta possa acompanhar e avaliar a aplicação efetiva da troca 

automática de informações obrigatória em matéria de decisões fiscais prévias transfronteiriças 

e de acordos prévios sobre preços de transferência.188 As informações recebidas pela Comissão 

não deverão ser utilizadas para outros fins. Da mesma forma, a Comissão deve desenvolver um 

formulário normalizado para a troca automática de informações obrigatória, tendo em 

consideração o trabalho realizado no Fórum da OCDE sobre as Práticas Fiscais Prejudiciais, 

em que está a ser elaborado um formulário normalizado para a troca de informações, no 

contexto do Plano de Ação sobre a Erosão da Base Tributável e a Transferência de Lucros.189 

                                                           
184 Considerando 6 da diretiva 2015/2376. 
185 A troca automática de informações relativa às decisões fiscais prévias vai abranger: os acordos prévios 

unilaterais sobre preços de transferência e/ou decisões prévias unilaterais; os acordos prévios bilaterais ou 

multilaterais sobre preços de transferência e decisões prévias bilaterais ou multilaterais; os acordos ou decisões 

que determinem a existência ou inexistência de um estabelecimento estável; os acordos ou decisões que 

determinem a existência ou inexistência de factos com impacto potencial na base tributável de um estabelecimento 

estável; os acordos ou decisões que definam o estatuto fiscal de uma entidade híbrida num Estado-Membro, a qual 

esteja relacionada com um residente de outra jurisdição; e acordos ou decisões sobre a base de cálculo num Estado-

Membro de depreciação de um ativo que seja adquirido a uma empresa do grupo noutra jurisdição. 
186 Considerando 10 da diretiva 2015/2376. 
187 Considerandos 10 e 11 da diretiva 2015/2376. 
188 Considerandos 12 e 14 da diretiva 2015/2376. 
189 Considerando 13 da diretiva 2015/2376. 
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Após a fase da troca automática de informações obrigatória ao abrigo da presente 

diretiva os Estados-Membros podem invocar, sempre que considerem indispensável, o artigo 

5.º da Diretiva 2011/16/UE no que respeita à troca de informações a pedido para obterem 

informações complementares.190 Por fim, deve ser prevista uma disposição específica para a 

criação de um diretório central acessível a todos os Estados-Membros e à Comissão, no qual os 

Estados-Membros possam carregar e armazenar as informações em vez de as partilhar por 

correio eletrónico protegido.191  

 O calendário para a apresentação de informações, estatísticas e relatórios previsto na 

Diretiva 2011/16/UE deverá ser prorrogado devido às alterações introduzidas pela diretiva 

2014/107/UE. A prorrogação deverá aplicar-se tanto às estatísticas, outras informações e ao 

relatório que devem ser apresentados pelos Estados-Membros antes de 1 de janeiro de 2018 e, 

se necessário, à proposta a apresentar pela Comissão antes de 1 de janeiro de 2019. 

Posto isto, é introduzido na diretiva 2011/16/UE o artigo 8.º-A que estipula o âmbito de 

aplicação e condições da troca automática de informações obrigatória em matéria de decisões 

fiscais prévias transfronteiriças e de acordos prévios sobre preços de transferência. De acordo 

com o n.º 1 deste artigo a autoridade competente de um Estado-Membro em que tivesse sido 

emitida, alterada ou renovada uma decisão fiscal prévia transfronteiriça ou um acordo prévio 

sobre preços de transferência deveria, após 31 de dezembro de 2016, comunicar às autoridades 

competentes de todos os outros Estados-Membros, bem como à Comissão Europeia, mediante 

troca automática, as informações correspondentes.192 De acordo com o artigo 8.º-A, n.º 5, alínea 

a) esta comunicação deveria ocorrer no prazo de três meses a contar do fim do semestre do ano 

civil durante o qual as decisões fiscais prévias transfronteiriças ou os acordos prévios sobre 

preços de transferência tenham sido emitidos, alterados ou renovados. Já as informações 

relativas às decisões fiscais prévias transfronteiriças e aos acordos prévios sobre preços de 

transferência que tenham sido emitidos, alterados ou renovados no período que se inicie cinco 

anos antes de 1 de janeiro de 2017 deveriam ser comunicadas antes de 1 de janeiro de 2018. 

Caso estas decisões e acordos fiscais prévios tenham sido emitidos, alterados ou renovados 

entre 1 de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2013, a comunicação de informações é efetuada 

na condição de essas decisões e acordos estarem ainda válidos a 1 de janeiro de 2014. Por outro 

lado, se as decisões fiscais prévias transfronteiriças e os acordos prévios sobre preços de 

                                                           
190 Considerando 16 da diretiva 2015/2376. 
191 Considerando 19 da diretiva 2015/2376. 
192 Artigo 8.º-A, nº1.  
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transferência tiverem sido emitidos, alterados ou renovados entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de 

dezembro de 2016, a comunicação de informações é efetuada independentemente de essas 

decisões e acordos estarem ainda válidos.193 Como já referimos em cima ficam de fora da troca 

automática de informações as decisões fiscais prévias transfronteiriças e os acordos prévios 

sobre preços de transferência emitidos, alterados ou renovados antes de 1 de abril de 2016 em 

relação a uma determinada pessoa ou a um grupo de pessoas que exerçam principalmente 

atividades financeiras ou de investimento, e cujo volume de negócios líquido anual seja, no 

conjunto do grupo, inferior a 40 milhões de euros no exercício que antecede a data de emissão, 

alteração ou renovação dessas decisões fiscais prévias transfronteiriças e desses acordos prévios 

sobre preços de transferência.194 Os acordos prévios bilaterais ou multilaterais sobre preços de 

transferência com países terceiros ficam igualmente excluídos do âmbito da troca automática 

de informações, caso o acordo fiscal internacional ao abrigo do qual tenha sido negociado o 

acordo prévio sobre preços de transferência não permita a sua divulgação a terceiros.195As 

informações que devem ser comunicadas encontram-se previstas no n.º 6 do artigo 8.º-A.  

É inserido por meio desta diretiva o artigo 8.º-B em relação às estatísticas que devem 

ser fornecidas pelos Estados-Membros à Comissão. Destarte, os Estados-Membros tinham de 

fornecer à Comissão antes de 1 de janeiro de 2018, estatísticas anuais sobre o volume das trocas 

automáticas efetuadas nos termos dos artigos 8.º e 8.º-A, assim como informações sobre os 

custos e benefícios das trocas de informações. Face a isto, a Comissão deve apresentar até 1 de 

janeiro de 2019 um relatório onde avalia as estatísticas e as informações que lhe foram 

fornecidas. Se necessário, a Comissão apresenta ao Conselho uma proposta relativa às 

categorias e às condições estabelecidas no artigo 8.º, n.º 1.  

É inserido ainda o artigo 23.º-A que vai regular a confidencialidade das informações 

que são prestadas pelos Estados-Membros à Comissão. A Comissão não pode utilizar essas 

informações para outros fins que não sejam os necessários para se determinar se os Estados-

Membros estão a dar cumprimento à presente diretiva. As informações estão sujeitas à 

obrigação de segredo oficial.  

                                                           
193 Artigo 8.º-A, nº2 e nº5 alínea b). 
194 Artigo 8.º-A, nº2, último parágrafo. 
195 Artigo 8.º-A, nº3. 
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De referir, ainda, que os Estados-Membros deveriam adotar e publicar, até 31 de 

dezembro de 2016, as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias 

para dar cumprimento à diretiva a partir de 1 de janeiro de 2017.196 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
196 Artigo 2.º da diretiva 2015/2376. 
197 A Diretiva 2015/2376 é transposta para o ordenamento jurídico português pela Lei n.º 98/2017, que altera o 

artigo 68.º da LGT e o artigo 138.º do CIRC.  
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Conclusão 

A globalização trouxe vários benefícios para as economias de muitos países, como o 

fomento do comércio e do investimento estrangeiro direto, a criação de empregos, a promoção 

da inovação e a retirada de milhões de pessoas da pobreza. No entanto, a crescente interação 

entre diferentes sistemas fiscais nacionais trouxe consigo o problema da dupla tributação e da 

dupla não tributação, mostrando a necessidade urgente de melhorar o direito tributário 

internacional. Um outro fenómeno que se observou com a globalização foi a disseminação de 

empresas multinacionais e a adoção por parte destas de práticas que lhes permitiram reduzir e 

até eliminar a sua carga tributária. O facto destas empresas estarem localizadas em mais do que 

um ordenamento jurídico, dá-lhes a possibilidade de aproveitarem as diferenças que existem 

entre os diferentes sistemas tributários e, consequentemente, reduzirem os impostos a pagar. A 

manipulação dos preços de transferência são um dos principais meios utilizados pelas empresas 

multinacionais com vista a obterem a tão almejada redução fiscal.   

Em 2013, a OCDE consciente do problema da erosão da base tributável elabora um 

relatório onde expõe o problema detalhadamente e propõe a colocação em prática de um plano 

de ação global de grande envergadura, cujo principal objetivo era o de dotar os vários países de 

instrumentos domésticos e internacionais para uma melhor harmonização do direito de tributar 

com as atividades económicas reais. Em 2014 é apresentado o Plano de Ação para o combate à 

erosão da base tributária e transferência de lucros, que apresenta um conjunto de ações para 

resolver de forma eficaz e eficiente as deficiências apresentadas pelas normas atuais. As ações 

8 a 10 e a ação 13 são as mais importantes para efeitos do presente estudo. As ações 8 a 10 

reconhecem que uma das práticas mais comuns das empresas multinacionais é a transferência 

de intangíveis para jurisdições onde a tributação é mais favorável, pelo que é fulcral corrigir as 

deficiências do sistema atual e garantir que os resultados dos preços de transferência que 

envolvam intangíveis se encontrem alinhados com a criação de valor. A ação 13 vem reformular 

as regras relativas à documentação dos preços de transferência. É fundamental reforçar a 

transparência fiscal entre as administrações tributárias e os contribuintes em matéria de preços 

de transferência, reduzindo a assimetria de informações e permitindo uma eficaz aplicação do 

princípio da plena concorrência. Foi, assim, desenvolvida uma abordagem estandardizada em 

três níveis de documentação sobre preços de transferência e que se designam por “arquivo 

mestre”, “arquivo local” e “country-by-country reporting”. Estas foram as principais novidades 

trazidas pela OCDE em matéria de preços de transferência.  
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A União Europeia não ficou indiferente a esta necessidade de luta contra o abuso e a 

fraude fiscais. A 2 de março de 2012 o Conselho Europeu consciente da necessidade de 

implementação de novos instrumentos de luta contra a fraude e o abuso fiscais convidou o 

referido Conselho e a Comissão a trabalharem rapidamente nesse sentido. A primeira resposta 

da Comissão foi adotada a 27 de junho de 2012 através de uma Comunicação conhecida pela 

“Comunicação de Junho.”  Esta Comunicação descreve os diferentes níveis em que é preciso 

uma ação e dá uma orientação ampla sobre questões que merecem uma maior consideração, 

anunciando a apresentação de um plano de ação antes do final de 2012. A 6 de dezembro de 

2012, a Comissão emite uma nova Comunicação em que consagra o plano de ação para 

fortalecer a luta contra a fraude e o abuso fiscal. As principais preocupações do plano de ação 

centram-se na falta de cumprimento das regras mínimas de boa governação em questões fiscais 

por parte dos países terceiros, sobretudo os paraísos fiscais e no combate ao planeamento fiscal 

agressivo. É dado destaque à necessidade de reforço da transparência fiscal e de implementação 

da troca automática de informações como futura norma europeia e internacional de 

transparência e troca de informações em matéria fiscal. Assim, a 28 de janeiro de 2016 é 

apresentado ao Conselho e ao Parlamento Europeu o Pacote Anti-abuso Fiscal que teve por 

base da sua elaboração as recomendações emitidas em 2015 pela OCDE no que respeita o 

combate à erosão das bases tributáveis e à transferência de lucros (BEPS). Este Pacote de Anti-

abuso Fiscal propõe-se essencialmente a evitar o planeamento fiscal agressivo, aumentar a 

transparência e criar um ambiente empresarial mais justo na UE. Trata-se de um novo capítulo 

na fiscalidade da União Europeia que se pretende justa, eficaz e favorável ao crescimento, 

através da aplicação das novas propostas de combate ao abuso fiscal das empresas. 

A diretiva 2016/881 é uma das grandes novidades trazidas pelo Pacote de Anti-abuso 

Fiscal e que introduz a troca automática de informações da declaração por país, que vincula os 

grupos de empresas multinacionais a prestar anualmente e em relação a cada jurisdição fiscal 

em que exerçam atividades um conjunto de informações. A diretiva 2016/1164, também 

promovida pelo Pacote Anti-abuso Fiscal, apresenta um conjunto de medidas destinadas ao 

combate ao abuso fiscal e são cinco os domínios visados pela mesma: a limitação à 

dedutibilidade fiscal dos juros; a tributação à saída; a cláusula geral anti-abuso; a imputação de 

rendimentos obtidos por entidades localizadas em territórios de baixa tributação; e as 

assimetrias híbridas.  
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Ainda no âmbito deste estudo, é feita uma análise à Diretiva 2015/2376 apesar de não 

integrar o Pacote de Anti-abuso Fiscal. No entanto, reveste-se de grande importância para a 

presente dissertação, pois a implementação desta diretiva veio alargar a troca automática de 

informações às decisões fiscais prévias transfronteiriças e aos acordos prévios sobre preços de 

transferência.  

Finalizando, este estudo pretendeu analisar as medidas mais recentes da OCDE e da 

União Europeia no que respeita ao combate à erosão da base tributável e à transferência de 

lucros. Como pudemos constatar, as medidas implementadas constituem um grande progresso 

no que toca à luta contra a fraude e o planeamento fiscal abusivo e agressivo, dando-se um 

especial enfoque ao reforço da transparência fiscal entre as administrações fiscais e 

contribuintes, ao alargamento das trocas automáticas de informações em sede de preços de 

transferência e aos meios de luta contra a transferência artificial de intangíveis, com vista à 

obtenção de poupança fiscal. 
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