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Resumo:
Este trabalho analisa a legislação brasileira de preços de
transferência. O objetivo principal é sugerir mudanças que possam aperfeiçoar a
legislação existente, sem que isto afete negàtivamente o influxo de investimento
estrangeiro direto para o Brasil. A experiência internacional é usada como
referência. São utilizados a leqislação-dos Estados Unidos da América (EUA) e
as diretrizes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), como principais fontes' de mudança.
As mudanças sugeridas, se
adotadas, colocariam a legislação brasileira mais próxima do princípio arm's
length e trataria as multi nacionais de forma mais eqüitativa, resultando em menor
manipulação de lucros via preços de transferência e em maior receita fiscal para
o governo federal brasileiro.
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Introdução

o termo

globalização

é, há alguns anos, um dos termos mais usados pela

mídia e pessoas em geral.

A inexorável força globalizante estaria acabando com

o poder dos estados nacionais.

A análise dos números mostra que realmente o

comércio mundial vem crescendo desde o pós-Segunda Guerra Mundial.

Porém,

quando o comércio mundial é analisado durante todo o século XX, nota-se que só
recentemente

na década de 90 é que o nível de comércio mundial conseguiu

ultrapassar aquele nível alcançado no período anterior à Primeira Guerra Mundial.
Isto mostra que o termo globalização é no mínimo mal utilizado.
A impressão que a maioria dos países é altamente internacionalizada
corresponde

aos fatos.

Houve progresso técnico extremamente

áreas de finanças, telecomunicações

e informática.

não

acelerado

nas

Este progresso técnico foi

acompanhado de redução dos custos de transporte e da maior abertura comercial
e desregulamentação
crescente

integração

internacionalização

pela

imensa

comercial

maioria dos países,

e financeira

o que estimulou

das economias

dos processos produtivos em muitos setores.

nacionais

e a

Existe porém

grande carga de fantasia e mitologia construída a partir dessas tendências
Estes exageros
(BATISTA

acabam

JÚNIOR,

por servir

2000).

Assim,

por base à ideologia
a evolução

recente,

a

reais.

da "globalização"
especialmente

na

transmissão de informações tem sido constantemente confundida com o aumento
do comércio global.
A ideologia da globalização

a que se refere BATISTA JÚNIOR

tem a

intenção de difundir a idéia de que os governos nacionais são impotentes diante
deste processo e nada tem a fazer frente a isto. Paradoxalmente,

no entanto, o

processo de aumento do comércio global com regras globais limitadas acaba por
aumentar a importância dos governos nacionais parã garantir o bem-estar de sua
população.

Os governos

são fundamentais

maior de comércio e de operações financeiras.
por estes progressos tecnológicos
assim, existem

mecanismos

informações e mercadorias.

para controlar um fluxo cada vez
O papel do governo foi dificultado

e pelo aumento do comércio mundial. Ainda

capazes

de fazer frente a este maior fluxo

de
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Este trabalho tem como objetivo analisar um destes mecanismos, qual seja,
a legislação sobre preços de transferência. Preços de transferência
operações

realizadas

lugares diferentes.

entre partes de uma mesma

empresa

se referem a

localizadas

em

Este trabalho analisa o caso em que as partes da mesma

empresa se encontram

em países diferentes. Estas operações

intrafirmas

não

passam pelo mercado e, por isso, não têm seu preço determinado pelas forças do
mercado

e atendem

operações.

mais aos interesses das empresas

Para que as empresas multinacionais

que realizam

estas

não possam transferir

renda

livremente entre países por meio da manipulação destes preços de transferência,
os governos nacionais, em inúmeros países, introduziram

regras para que estas

operações fossem precificadas conforme determina a lei.
O processo de aumento do comércio mundial narrado, acaba por aumentar
a importância da legislação sobre preços de transferência, já que há aumento da
competição

internacional,

mercados.

A

multinacionais

abrindo novas oportunidades

conseqüência

e o crescimento

é

o crescimento

das já existentes.

do

de entrada
número

de

O aumento

em novos
empresas

significativo

de

fusões e aquisições de empresas é reflexo deste novo cenário mais competitivo e
aberto, que faz com que empresas se integrem horizontalmente

e verticalmente

buscando redução de custos e maior eficiência de suas operações.
Essa expansão
(inclusive

serviços)

aumenta

o comércio

de bens tangíveis

entre a matriz e as filiais de empresas

problema que surge para estas empresas é como precificar'

e intangíveis

multinacionais.

O

estas operações de

forma a gerar maior eficiência, e o problema que surge para os governos é como
precificar estas operações para fins de arrecadação de impostos.
Para a empresa como um todo, o melhor caminho seria precificar

estas

operações de forma a maximizar seu lucro liquido" ..i;~Emum mundo em que cada
país tem um sistema tributário próprio, isto significa apresentar maiores lucros em

I Esta palavra não está registrada
no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) da Academia
Brasileira de Letras e nem no Aurélio. Pela sua simplicidade, no entanto, é usado neste texto. Seu significado
é o de dar preço a alguma coisa.

2

Note-se que a manipulação de preços de transferência não gera lucros brutos para a empresa como um todo.

No entanto, a possível redução do custo fiscal pode aumentar o lucro líquido das empresas.
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países com menor carga tributária. Os preços de transferência

seriam a forma

mais fácil de se atingir este objetivo.
A empresa precificaria suas operações intrafirmas de forma que o resultado
da empresa,

no país com menor carga tributária,

subdimensionando

o resultado

seria superdimensionado,

nos outros países.

A forma

importações para aquele país teriam seus preços, artificialmente,

é simples,

as

reduzidos e as

exportações teriam seus preços, artificialmente, aumentados. Se produziria então
o efeito desejado.
O

é

problema

comparativamente

que

governos

de

países

com

mais elevada perderiam receita tributária.

carga

tributária

Os governos

em

diversos países observaram este fenômeno e começaram a introduzir legislações
que

inibissem

manipulações

de

preços

de

transferência

empresas coligadas, localizadas em diferentes países.
que as empresas

precificassem

suas operações

intrafirmas

entre

A intenção era fazer com

da mesma

forma

que as

independentes, atuando em condições semelhantes, o fariam.
O objetivo mais claro das leis era garantir receita tributária nas operações
internas das firmas multinacionais.
preços de transferência

ALlBER (1985) mostrou que a legislação sobre

é ineficiente, ou seja, reduz o bem-estar social do mundo

como um todo. Para ele, a prática de preços de transferência

por parte das

multinacionais

locais.

reverte

práticas aumentariam

medidas

que segmentam

os mercados

Estas

o bem-estar dos países que as adotam à custa de uma

redução do bem-estar do resto do mundo.

As multinacionais

estariam, portanto,

apenas reduzindo o poder monopolista dos governos locais, que tentam reduzir o
bem-estar do resto do mundo.
livre atuação

em operações

Fica difícil, no entanto, advogar em causa de uma
internacionais

internas de multinacionais

em um

mundo tão desigual quanto o que vivemos. Os gov~mos locais diminuem o bemestar mundial para aumentar o bem-estar local. Em casos de países pobres, fica
difícil argumentar

que estão errados.

Uma alternativa

seria uma autoridade

supranacional mundial que pudesse reduzir os efeitos de concentração de receitas
fiscais.

Aumentaria

o bem-estar

social do mundo,

sem efeitos

distributivos

,
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perversos. Esta saída precisa, entretanto, de difíceis negociações políticas e anos
de discussões e pesquisas.
Não há dúvidas que a melhor solução para o problema de preços de
transferência seria o desaparecimento total de qualquer forma de regulação sobre
o tema, em todos os países. Neste mundo utópico, onde os sistemas tributários
são uniformes, só haveria a motivação gerencial, puramente interna, da firma.
Lembrar "Utopia", não significa que uma redução dos diferenciais de tributação e a
redução de outras imperfeições de mercado não deva ser buscada. Mas, a adoção
de legislações sofisticadas sobre preços de transferência, pela grande maioria dos
países, demonstra a distância que ainda estamos desse mundo utópico e também
a rejeição oficial implícita de que a desregulamentação seria a segunda melhor
alternativa (CHUDSON, 1985, p.268).
No mundo atual, o que existe são autoridades fiscais nacionais que,
acertadamente, se preocupam com a maximização do bem-estar social daquele
país específico. Neste sentido, a legislação sobre preços de transferência só faz
sentido em um mundo onde as operações das empresas são mundiais, mas a
fiscalização e legislação são nacionais. Diminui-se o bem-estar social mundial,
mas atinge-se uma distribuição maior de receitas tributárias.
Neste sentido,

cada país procura maximizar sua receita tributária,

diminuindo a receita tributária dos outros países. A bitributação é o grande risco
de legislações isoladas. Para evitar que uma empresa seja tributada duas vezes
pela mesma operação, os países têm tentado harmonizar a legislação sobre
preços de transferência e também chegar a acordos internacionais que incluam
este tópico.
As autoridades, assim, procuram estabelecer sistemas que garantam as
receitas tributárias para cada governo e evitem gyerras fiscais que dificultem o
comércio global.
No caso Brasileiro, a legislação sobre preços de transferência foi
introduzida em 1996/7, procurando enfrentar estes problemas advindos do
comércio intrafirma internacional.

Este trabalho procura determinar se a lei

introduzida atingiu os objetivos procurados e como ela pode ser melhorada.

~.
t,
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A metodologia

utilizada

neste trabalho,

é a análise

dos

preços

de

transferência através da comparação entre a legislação e normas de organismos
internacionais e de outros países, com a legislação brasileira.
especificidades

do caso

desenvolvimento
isso,

são

brasileiro,

em especial,

São observados

sua realidade

de

país em

e de sua necessidade de atrair investimentos estrangeiros.

analisadas

as conseqüências

de

possíveis

mudanças

as

Por

sobre

o

investimento estrangeiro direto no Brasil.
Para atingir o objetivo esperado, este trabalho está dividido em seis seções,
além desta introdução.

A seção I explica os conceitos relacionados ao tema, com

especial atenção, ao princípio arm's length, princípio norteante da lei na grande
maioria dos países.
Na seção 11,é relatada a experiência americana na legislação
sobre preços de transferência.

e práticas

Este país foi pioneiro na introdução deste tipo de

legislação e já possui mais de 30 anos de experiência em legislação em preços de
transferência com foco internacional.

O aprimoramento e mudanças nas suas leis

são experiências ricas que precisam ser conhecidas e analisadas no Brasil. Ainda
no capítulo 11,são relatadas as diretrizes da Organização
Desenvolvimento
por

inúmeros

transferência.

Econômico (OCDE).
países,

para

A perspectiva

para Cooperação

e

Estas diretrizes são utilizadas como base,

a elaboração

de

legislação

sobre

de uma Organização Multinacional

preços

de

dá um caráter

mais imparcial ao tema.
A seção 111relata a legislação atual brasileira com a opinião de alguns
especialistas.

São

apontadas

algumas

diferenças

em

relação

à prática

internacional e alguns problemas com a legislação atual.
A seção IV procura determinar se a introdução ou o aperfeiçoamento
legislação sobre preços de transferência

de

traria efeitos sobre os investimentos
~'t..,.

estrangeiro diretos nos países. O objetivo é determinar de que forma a legislação
sobre preços de transferência
investimentos estrangeiros

é relacionada

com a atração

ou repulsão

de

diretos, para determinar se é desejável que o Brasil

aperfeiçoe sua legislação sobre preços de transferência na atualidade.

•••..
.,
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A seção V relata as possíveis mudanças na legislação sobre preços de
transferência e de que forma se espera que elas afetem a receita fiscal do governo
e as empresas, e outras possíveis conseqüências.
Finalmente, a última seção apresenta as principais conclusões deste
trabalho.
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1- O Princípio

Arm's Length e os Preços de Transferência

Este capítulo define, primeiramente, o princípio erm's length.

Em seguida,

é relatada a forma em que este princípio aparece na legislação

dos Estados

Unidos da América
Desenvolvimento
explicadas.

(EUA) e nas diretrizes da Organização

Econômico (OCDE)

1.

para Cooperação

e

As principais diferenças são apontadas e

A terceira parte deste capítulo discute se o princípio arm's length é

justo, a quarta

parte discute se há alternativas

ao princípio

arm's

length e,

finalmente, a última parte apresenta algumas conclusões deste capítulo.

Arm's Length2

1.1 - O Princípio
1.1.1 - O Contexto

O princípio erm's length é o padrão internacional para tributação de preços
de transferência
com sucesso,

internacionais para os países da OCDE. A OCDE vem tentando,
exportar

este consenso

para os países membros.

principal seria evitar a bitributação e estimular o comércio internacional.

O objetivo
Não seria

incorreto, no entanto, afirmar que a grande preocupação das autoridades

fiscais

dos países membros é evitar evasão de receitas fiscais.
A exportação de uma metodologia única reduziria as possibilidades

de isto

ocorrer. Para países não membros, entretanto, utilizar o princípio arm's length em
legislações

sobre

preços de transferência

não é necessariamente

a melhor

alternativa. Por exemplo, imaginemos um país qualquer que tenha necessidade de
receber investimentos externos para se desenvolver.
Imaginemos
investimento

ainda que diversos estudos demonstraram

que o influxo de

para o país em questão tem resposta extremamente

qualquer aumento de impostos, que afete as el)1presas multinacionais,

elástica a
ou seja,

1 Atualmente, os países membros da OCDE são Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca,
Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Grécia, Holanda, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo, México,
Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça e Turquia.
2 Realmente ainda não existe tradução para este termo. Entretanto, parece-me que há muita confusão sobre o
seu significado. O termo quer dizer que a operação a ser realizada tem que estar fora do controle (alcance) das
partes, e isto acontecerá quando a distância for superior ao "comprimento do braço" (arm 's length) da firma,
em sentido figurado, Em outras palavras, o princípio arm's length se refere a situação em que as empresas
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quando houver aumento de impostos para as empresas, se espera que o influxo
de investimentos externos seja drasticamente reduzido.
A carga
desenvolvidos

tributária

e menor também do que a de grande maioria

desenvolvimento,
momento

neste país é menor do que em todos

excluindo

os paraísos

transferência?

Deve

este país introduzir

uma

dos países em

Suponhamos

inicial desta análise não haja qualquer

transferência.

legislação
legislação

ainda
sobre

sobre

que

no

preços de
preços

de

E, caso afirmativo, deve este país adotar o princípio arm's length?

Como os investimentos
impostos,

fiscais.

os países

qualquer

têm resposta elástica a qualquer

aumento da carga tributária

reduziria

aumento

de

significativamente

o

investimento externo neste país. Como a legislação sobre preços de transferência
poderia significar aumento de impostos reais e como este país é dependente de
capital externo para crescer, este país estaria correndo sério risco caso adotasse
uma legislação

sobre preços de transferência.

No entanto, este país poderia

também estar perdendo divisas fiscais. Então, o que fazer?
Este país deveria introduzir legislação sobre preços de transferência

para

inibir esta prática, mas não deveria utilizar o princípio arm's length, pois neste caso
seria obrigado a aplicá-lo a todas as suas operações com os demais países. Uma
provável solução seria algum tipo de legislação que evitasse evasão para paraísos
fiscais, mas que não interferisse no comércio com o resto do mundo.
é necessariamente

Assim, não

desejável para todos os países, a adoção do princípio arm's

length.
A OCDE tenta fazer crer que todos os países que adotam este princípio
estariam

em melhor

situação.

Na verdade,

esta melhoria

é relativa.

Pode

melhorar a percepção de outros parceiros comerciais sobre o país em questão,
mas a contrapartida

pode ser perda de investimentos e/ou receitas fiscais. É lícito,

portanto, afirmar que o interesse dos países membros da OCDE em universalizar
o princípio erm's length tem como objetivo evitar a bitributação

e estimular o

comércio mundial, mas, acima de tudo, o objetivo é que estes países não percam
receita fiscal.
fazem suas transações independentemente, sem que as empresas envolvidas estejam sujeitas a qualquer tipo
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1.1.2 - Em que Consiste o Princípio Arm's Length
As forças

do mercado

empresas independentes.

determinam

as condições

de transação

entre

Nas transações envolvendo empresas associadas,

as

forças de mercado também estão presentes, mas há outros fatores envolvidos.

A

estratégia da empresa,
entre as empresas

sua estrutura administrativa,

a relação de dependência

do grupo, etc. tornam muito difícil replicar as condições de

mercado. Alguns exemplos esclarecem este assunto.
Imagine uma multinacional que capta recursos no mercado internacional e
repassa

para sua filial brasileira.

brasileira

bem

internacional

abaixo

do

que

Esta operação
esta

conseguiria

gera recursos
caso

como empresa brasileira independente.

fosse

para a filial
ao

mercado

Como determinar

o que

deve ser realmente pago pela empresa brasileira à sua matriz?
Um outro exemplo seria uma campanha

de marketing mundial.

Como

repartir os custos destas operações? Isto demonstra que multi nacionais não têm
sempre como separar custos e receitas de forma precisa.
O principio

arm's length tenta justamente

fazer

com

que

empresas

associadas atuem como se fossem independentes, ou seja, como se estivessem
atuando no mercado, para fins de tributação. Por isso mesmo, o princípio arm's

length pode ser usado apenas como método comparativo.

Assim,

procura-se

achar no mercado situação semelhante ou idêntica (geralmente não se identificam
operações

idênticas), que possa ser adaptada para a operação

realizada entre

empresas associadas.
Caso determinada

empresa multi nacional seja considerada

como entidade

única, poder-se-ia esperar que esta empresa manipulasse seus preços de forma a
maximizar seu lucro líquido global. No entanto, uma multinacional

não é um ser

homogêneo com comando único. As diferentes empresas do grupo têm comando
próprio e por isso procuram demonstrar
acreditar que uma multinacional

resultados positivos. Por isso, é difícil

consiga maximizar

seus lucros sem enfrentar

resistências internas. Por outro lado, é também correto afirmar que as empresas
não

atuam

como

entidades

completamente

de controle pela outra empresa participante da transação.

independentes,

sem

nenhuma
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ingerência do comando geral sobre as filiais. O melhor caminho é supor que há
algum

grau

de

manipulação

de preços,

mas que

de forma

alguma

esta

manipulação ocorre em todas as operações da empresa.
Para as autoridades fiscais, estas duas faces das empresas multinacionais
precisam ser levadas em consideração.
anteriormente

também

Além destas, uma terceira mencionada

precisa ser enfrentada:

a dificuldade

operações entre empresas coligadas como se estas operações

de se precificar
ocorressem

no

mercado.
Assim o princípio erm's length procura determinar que empresas coligadas
tenham

suas

independentes

operações

precificadas

da

mesma

forma

que

empresas

o fariam para fins fiscais. Muitas vezes, no entanto,

não existe

situação semelhante que possa ser usada para análise. Por isso, muitas vezes, o
princípio ertn's length é apenas uma ficção, que é calculada
análise das características

a partir de uma

mercadológicas e da empresa envolvida na transação.

No parágrafo primeiro do artigo 9 da Convenção dos Modelos de Tributação
da OCOE (OECO Model Tax Convention) se encontram as bases para o princípio
arm's length (OECO, 1995: 1-3).
U(When) conditions are made or imposed between ... two (associated)
enterprises in their commercial or financiai relations which differ from
those which would be made between independent enterprises, then any
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may
be included in the profits of that enterprises and taxed accordinqly".

A natureza deste artigo comprova que a OCOE procura tratar empresas
coligadas como se fossem independentes,

em vez de partes de uma mesma

empresa (separate entity approach) (OECO, 1995). Portanto, a atenção se volta
para a natureza

das operações entre estas entidades.

O objetivo

primordial é

garantir paridade na tributação de empresas rnultinacionais e empresas locais. As
empresas são, então, tributadas da mesma forma quando fazem parte de uma
multinacional ou quando são empresas independentes.
Quando condições são estabelecidas ou impostos entre C ..) empresas associadas em suas relações comerciais
ou financeiras, que diferem daquelas que teriam sido feitas entre empresas independentes, então qualquer
lucro que teria sido atribuido a uma das empresas não fosse a condição de empresas associada, mas que por
causa dessa condição não o foi, pode ser incluído nos lucros desta empresa e tributado de acordo com este
ajuste.
J
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Como já dito anteriormente,
diversas

situações,

principalmente
financeiros

mas

onde

em

especializados

haver operações

semelhantes.

Isto ocorre

nas transações de bens tangíveis e em operações de empréstimos
geralmente

empresas comparáveis.
Entretanto,

deve

o princípio erm's length pode ser usado em

existem

operações

comparáveis

conduzidas

por

Nestes casos, o princípio arm's length pode ser adotado.

muitos

casos,

como

na

produção

de

bens

altamente

(em que o mercado é pequeno), na produção de bens intangíveis

únicos e/ou no fornecimento de determinados serviços, o princípio arrn's length é
difícil de ser aplicado (OECO, 1995: I - 3/4) e muitas vezes uma operação fictícía
precisa ser estabelecida

para que haja uma operação comparável.

este tipo de comparação

é subjetiva e pode dar margens

Obviamente,

a discórdia

entre

multi nacionais e autoridades fiscais.
Há casos inclusive em que operações realizadas entre empresas coligadas
não o seriam por empresas independentes.
intangíveis

Um exemplo é o repasse de bens

que podem conter avanços tecnológicos,

que a matriz não deseja

compartilhar com empresas não-coligadas, possíveis concorrentes.

Outro exemplo

é o repasse de uma nova tecnologia ainda não totalmente desenvolvida.
empresa independente

Uma

poderia não querer o risco de distribuir tal produto, ao

passo que uma empresa coligada estaria muito mais disposta a correr tais riscos.
Além

disso,

há ainda

operações de outras empresas.
utiliza

operações

não

a dificuldade

de se obter

informações

sobre

A comparação usando o princípio arrn's length

controladas

como

comparação.

Assim

sendo

há

necessidade de se buscar informações sobre operações de outras empresas que
podem não desejar revelar este tipo de informação.
Algumas considerações precisam ser feitas acerca da análise comparativa.
Primeiro, só porque uma operação similar existe, não quer dizer que ela possa
servir de comparação.
econômicas
comparável
situações

Para que a comparação

relevantes
significa
podem

precisam

ser

seja válida, as características

suficientemente

que nenhuma das diferenças
afetar

materialmente

a

comparáveis.

(se existirem)

condição

sendo

Ser

entre estas

examinada

metodologia (ex: preço ou margem) ou que ajustamentos razoavelmente

na

precisos
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possam ser feitos para eliminar os efeitos de tais diferenças (OECD, 1995: 1-7).
Portanto, deve-se

comparar

a natureza de cada operação

e os atributos

produto para se chegar ao princípio arm's length que é mais apropriado.
forma, deve-se

levar em conta, dentre outras, as características

serviço sendo transferido,
riscos

que

cada

parte

os termos

contratuais,

envolvidas,

as

industriais sem ajustamentos

os

circunstâncias

econômicas de cada empresa (OECD, 1995). Portanto, é incorreto
médias de setores

Desta

do produto ou

as funções que tiveram as empresas
assumiu,

do

para se calcular

usar apenas
o preço ou

margem de acordo com o princípio arm's length.
Para que o princípio arm's length seja mais preciso é melhor que se utilize o
princípio em cada operação separadamente.
separar operações

que são extremamente

Entretanto, nem sempre é possível
relacionadas.

Neste caso, onde a

separação não é possível ou seria imprecisa pode-se usar uma abordagem de um
conjunto de operações.
Alternativamente,

quando uma transação

inclui algum tipo de pacote de

transações pode ser que para se chegar ao preço arm's length haja a necessidade
de se tratar

cada transação

separadamente.

Em qualquer

das opções,

as

autoridades fiscais devem determinar, depois de utilizado o método escolhido, se
o resultado final é arm's length (OECD, 1995).
Em relação às políticas governamentais,

estas devem ser tratadas como

condições de mercado dos países envolvidos na transação.

Por exemplo, não se

pode

e

comparar

transações

entre

empresas

brasileiras

americanas

com

transações entre empresas brasileiras e nigerianas sem que se façam alterações
que anulem estas diferenças. O ideal é que sejam utilizados os mesmos países,
quando possível, para comparação.

1.2 - A CCDE, os EUA e o Princípio Arm's Length
Tanto a OCDE quanto os EUA (país membro da OCDE) utilizam o princípio
arm's

length

como

norteador

da legislação

Entretanto, existem diferenças significativas

sobre

preços

de transferência.

em relação aos métodos adotados

para tanto. Para entender o porquê é preciso entender a diferença

entre uma
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organização

internacional,

que

prepara

diretrizes

para

serem

adotadas

por

diversos países, e um país específico.
O papel da OCDE, como seu próprio nome diz, é incrementar a cooperação
entre países, assim como o comércio mundial. Portanto, a sua abordagem é muito
mais pelo entendimento

do que pelo conflito.

Já os EUA são a maior economia

mundial e têm uma posição central nesta economia. Seu mercado consumidor tem
altíssimo poder de compra, além de 281,4 milhões de habitantes
Bureau, 2000).
multinacionais

(US Census

Além disso, estar nos EUA é quase condição necessária para que
tenham

condição

de competir

mundialmente.

Desta forma,

o

governo americano tem quase um poder de monopólio em relação às empresas
multi nacionais.
Esta diferença na natureza da OCDE e de um país como os EUA se reflete
em diferenças em relação aos meios para se chegar a um princípio arm's length.
Pode-se dizer que a OCDE procura realmente utilizar o princípio de forma que ele
seja concebido

na prática.

Os EUA, ao contrário, preocupam-se

em garantir receitas fiscais e só secundariamente

primeiramente

em seguir o princípio norteador

de sua legislação sobre preços de transferência, o princípio arm's length.
Alguns números demonstram
algum fundamento

nos dados.

que a abordagem

adotada

pelos EUA tem

De acordo com os dados da tabela 1.1, em 1998

as empresas multinacionais sediadas nos EUA exportaram 228,3 bilhões (coluna
1) de dólares em bens e serviços para suas afiliadas estrangeiras,

e importaram

um total de 170,3 bilhões (coluna 2) de dólares, gerando um superávit comercial
para os EUA de 58 bilhões de dólares no comércio intrafirma.

"~o
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TABELA 1.1 - Comércio americano de bens e serviços entre empresas
multinacionais sediadas nos EUA e afiliadas estrangeiras controladas (majority-

owned)4

(Em bilhões de dólares americanos)
Exportações de
bens e serviços
de empresas
multinacionais
sediadas nos
EUA para suas
afiliadas
estrangeiras

Importações de
bens e serviços
de empresas
multi nacionais
sediadas nos
EUA
provenientes de
afiliadas
estrangeiras

Ano

Comércio total de bens e
serviços entre empresas
multinacionais sediadas
nos EUA e suas afiliadas
estrangeiras
Valor
%do
comércio
total dos
EUA
(3)=(2)+(1)
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(2)
(1)
55,4
1982
42,1
97,5
16,97
1983
45,8
103,8
17,59
58,0
1984
55,0
65,6
120,6
17,45
1985
71,3
56,5
127,8
18,25
1986
57,5
72,7
130,2
17,16
1987
63,6
79,7
143,3
16,87
95,4
1988
73,1
168,5
19,02
1989
79,6
109,2
17,66
188,8
1990
112,5
85,9
17,21
198,4
1991
120,6
88,9
209,5
17,60
99,4
131,4
1992
18,17
230,8
1993
103,1
139,6
17,92
242,7
1994
170,8
121,8
292,6
19,46
1995
187,1
129,7
316,8
18,79
1996
198,6
145,0
19,02
343,6
19,43
1997
226,9
157,8
384,7
1998
228,3
170,3
398,6
19,61
Fonte: US Department of Commerce. Survey of Current Business, Janeiro de 2001.
Em contrapartida,
multinacionais

;.1'

no mesmo ano de 1998, filiais americanas

de empresas

sediadas em outros países, que não os EUA, exportaram para suas

De acordo com o US Department of Commerce, uma empresa estrangeira afiliada é definida como uma
empresa localizada em outro país, na qual uma pessoa americana controla pelo menos 10% das ações com
direito a voto. Já uma empresa estrangeira controlada (majority-owned) é definida como uma empresa
estrangeira afiliada na qual a posse conjunta, direta e indireta, de todas as ações desta empresa por pessoas
americanas ultrapasse 50% do total das ações da empresa afiliada.

4
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matrizes um total de 69,60 bilhões de dólares (coluna 1) em bens e serviços e
importaram um total de 219,9 bilhões de dólares, o que representou

para os EUA

um déficit comercial de 150,3 bilhões de dólares num total de 289,50 bilhões de
dólares

de comércio

(coluna

3) de acordo

com os dados

da tabela

1.2,

apresentada abaixo.
TABELA 1.2
multinacionais
owned)

- Comércio americano de bens e serviços entre
sediadas fora dos EUA e suas afiliadas controladas

(Em bilhões de dólares americanos)
Exportações de
bens e serviços
de empresas
afiliadas americanas
sediadas fora dos EUA
para suas sedes

Importações de
bens e serviços
de empresas
multinacionais
sediadas fora
dos EUA
provenientes de
afiliadas
americanas

empresas
(majority-

Comércio total de bens
e serviços entre
empresas
multinacionais sediadas
fora dos EUA e suas
afiliadas americanas
Valor
%do
comércio
total dos
EUA

Ano
(2)
(3)=(2)+(1)
(1)
(4)
53,40
1982
79,90
13,91
26,50
56,40
1983
24,30
80,70
13,68
1984
101,50
14,68
29,00
72,50
1985
83,70
111,70
15,95
28,00
1986
24,90
95,70
120,60
15,90
1987
22,20
111,60
133,80
15,75
29,40
1988
122,20
151,60
17,11
1989
37,80
134,70
172,50
16,14
1990
42,20
143,20
185,40
16,08
47,40
139,40
1991
186,80
15,69
1992
201,10
55,80
145,30
15,83
1993
212,90
54,00
158,90
15,72
1994
·'184,10
242,80
58,70
16,14
1995
268,90
15,95
66,20
202,70
1996
282,30
71,50
210,80
15,63
1997
291,80
14,74
74,80
217,00
1998
289,50
14,24
69,60
219,90
Fonte: US Department of Commerce. Survey of Current Business, Janeiro de 2001.
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Assim, somente
déficit

comercial

justificativa

no ano de 1998 o comércio intrafirma

para os EUA no valor de 92, 3 bilhões

representou
de dólares.

possível para tamanha diferença seria que o mercado

mais competitivo

e que, portanto, empresas

que querem

entrar

um
Uma

americano

é

no mercado

americano preferem fazê-lo via uma empresa coligada para facilitar a penetração
no mercado americano.
demonstra

Entretanto, a comparação

números demasiadamente

distintos,

entre as tabelas

1.1 e 1.2

para que esta explicação

seja

suficiente para causar a diferença observada.
Num levantamento feito no US Department of Commerce,
filiais de multinacionais

existiam 12.207

nos EUA que tinham sede em algum outro país. O total de

ativos destas empresas era de dois trilhões de dólares.

Juntas elas tiveram

receita de 1,3 trilhão de dólares e um prejuízo líquido de 9,9 bilhões de dólares.
TANG

(1997)

(excluindo

relata,

instituições

entretanto,
bancárias)

que

as

multi nacionais

geraram a mesma receita

norte-americanas
de 1,3 trilhão de

dólares em 1993, mas tiveram um lucro de 67 bilhões de dólares (5,15%).
A tabela 1.3 demonstra o resultado de filiais americanas

de sedes não-

americanas utilizando a taxa receita líquida sobre vendas. A coluna 1 demonstra
que as vendas cresceram constantemente do período 1977 à 1997. Já a coluna 2
reporta

a receita

líquida

das

empresas,

e não

há

indícios

de

nenhuma

manipulação de resultados. A coluna 3, demonstra que essas taxas variam muito,
não havendo indícios significativos de qualquer tipo de fraude constante.
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TABELA 1.3 - Desempenho
não-americanos

de empresas afiliadas atuantes nos EUA de donos

(Em bilhões de dólares americanos)
Ano
Receita líquida
(%)
Vendas
(2)
(1)
(3)=(2)/(1)* 10O
1977
4
194
2,06
1978
4,8
241,5
1,99
1979
7,3
327,9
2,23
412,4
1980
8,8
2,13
1981
11,2
510,2
2,20
1982
3,8
518,1
0,73
1983
5,6
536,6
1,04
1984
9,6
593,6
1,62
5,4
1985
633
0,85
1986
2,5
672
0,37
1987
7,8
744,6
1,05
886,4
1988
12
1,35
1989
9,3
1056,6
0,88
1990
-4,5
1175,9
-0,38
1991
-11
1185,9
-0,93
1992
-21,3
1232
-1,73
-4,4
1329,4
1993
-0,33
1994
8,1
1443,5
0,56
1995
1544,6
15,5
1,00
1,46
1996
1667,6
24,4
2,47
1997
1717,2
42,5
Fonte: US Department of Commerce. Foreiqn Direct Investment In the United
States:
Preliminary Results from the 1997 Benchmark Survey, agosto de 1999.
Há

inúmeras

possibilidades

para esta

diferença

no

resultado

destas

empresas.

Uma possível seria a de que o mercado nos EUA é realmente muito

competitivo

e dificulta a obtenção de lucros por empresas novas neste mercado.

De novo, o mercado competitivo norte-americano
lucros.

Em contrapartida,

as empresas

dificultaria margens elevadas de

americanas

teriam

mais sucesso

no

exterior por já participarem de um mercado altamente competitivo.
Há também

a possibilidade

de que os investimentos

nos EUA sejam

diferentes daqueles de empresas americanas no exterior e, por isso, a diferença
observada.

E é claro que existe a possibilidade de transferência

preços de transferência. Os números não são suficientemente

de resultados via
claros para que se
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possa tirar uma conclusão sem boa margem de erro. Diversos autores divergem
sobre o tema.
RADAELLI

(1998),

por exemplo,

sustenta

que

há

transferência

de

resultados via preços de transferência ao afirmar que, apesar de ser muito difícil
comprovar com dados precisos, há vários indícios de que há abusos em relação a
preços de transferência
transferência
estudos
diferenças

por parte das multinacionais,

de renda via preços de transferência.

de GRUBERT,

GOODSPEED

há evidência

indireta de

Além disso, ele até cita os

e SWENSON

(1993)

que comparou

nos impostos pagos por firmas sediadas nos EUA com aquelas filiais

de multinacionais

estrangeiras e concluiu que metade das diferenças dos impostos

pagos não podiam ser explicadas por tamanho, idade da firma e outras variáveis.
HINES (1996) determinou que essa variação não explicada

poderia ser

resultado de transferência de renda ou o impacto de alguma outra variável omitida.
Indo em direção oposta, o US Department
elaborado

of Commerce

(2000c), em estudo

por Raymond Jr. MATALONI Jr., indica, dentre outras, as seguintes

observações:
1 - O retorno sobre ativos de todas as companhias que atuam nos EUA, mas de
donos estrangeiros (não-americanos),

foi significativamente

menor no período

1988-1997, mas a diferença diminuiu ao longo do tempo, passando de quase
2% em 1988 para 1% em 1997. A redução desta diferença parece estar ligada
a efeitos do tempo (age effecfs): adquirir ou estabelecer
pode

ter altos custos, como os custos

desaparecem

uma nova empresa

de se montar

um negócio

que

com o tempo. Além disso, a experiência pode trazer benefícios,

como "aprendendo na prática", que aumentam com o tempo.
2

- A mediana de retorno sobre ativos destas companhias, com markef share de
30% ou mais em 1992, foi idêntica àquelas deempresas
com o mesmo market share.

de donos americanos

Enquanto isso, a mediana

ativos,

de empresas

com donos

não-americanos,

markef

share de menos de 20%, ficou 2% abaixo

americanas, na mesma faixa de markef share.

do retorno sobre

mas que detinham
daquela

um

de empresas
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3

- Uma comparação do retorno sobre ativos de empresas que atuam nos EUA,
mas que têm donos não-americanos, com suas propensões a importar de suas
sedes não americanas resultou apenas em evidência fraca e inconsistente
que estas empresas usam preços de transferência

de

para transferir lucros para

fora dos EUA. Testes estatísticos indicam que existe uma relação negativa
significativa

entre

retorno

sobre

ativos

e seus

índices

de

importações

intrafirmas sobre vendas em apenas dois dos dez anos pesquisados.
Neste estudo, Mataloni tenta demonstrar,
diferenças

regressões,

nas taxas de retorno sobre investimentos de empresas

nas daquelas
market

utilizando

com donos não-americanos

share das empresas

seriam explicadas

que as

americanas e

por diferenças

e pelo tempo de vida da empresa

no

no mercado

americano, mas que a taxa de importações intrafirmas sobre as vendas não seria
uma variável significativa. Este estudo tem, no entanto, problemas
graves.

metodológicos

Dentre outros, podem-se mencionar: a utilização de modelo linear, sem

que testes de linearidades fossem feitos; a menção de que multicolinearidade
pode ser um problema, sem que testes específicos de multicolinearidade

fossem

feitos; um R2 de 0,01, que sinaliza que sua regressão tem poder explicativo muito
pequeno; além de outros problemas rnetodolóqicos."
Anterior
LANDEFELD,

a este

estudo

muitos

LAWSON e WEINBERG

estudos,

como,

por

exemplo,

(1992) e o de LASTER

o de

e McCAULEY

(1994), também encontraram nos altos custos de se iniciar um negócio a maior
razão para a diferença de retorno sobre ativos de empresas

americanas

e de

empresas de donos estrangeiros, que atuam nos EUA. GRUBERT, GOODSPPED
e

SWENSON

transferência

(1993)

encontraram

alguma

evidência

podem ajudar a explicar este diferencial.

de

que

preços

de

A tabela 1.4 demonstra a

5 Para obter explicações detalhadas sobre Análise Regressional, ver, por exemplo, Greene (2000), Jonhston
(1997) e Stokes & Neuburger (1998).

TABELA 1.4 - Exportações e Importações nos EUA
(Em bilhões de dólares americanos)

Ano

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Exportação
total
americana
de bens e
serviços

Importação
total
americana
de bens e
serviços

Exportação total
sobre
importação total

(1)
275,2
266,1
291,1
289,1
310,0
348,9
431,1
489,2
537,1
581,2
617 3
642,8
703,4
795,1
852,1
936,9
933,0

(2)
299,4
323,9
400,2
411,0
448,6
500,6
545,7
579,8
616,0
609,4
652,9
711,7
800,5
891,0
954,2
1042,9
1099,9

(3)=(1)/(2)
0,919
0,822
0,727
0,703
0,691
0,697
0,790
0,844
0,872
0,954
0,945
0,903
0,879
0,892
0,893
0,898
0,848

Exportação total
americana de
bens e serviços
intrafirma

(4)
81,9
82,3
94,6
99,3
97,6
101,9
124,8
147
154,7
168
187,2
193,6
229,5
253,3
270,1
301,7
297,9

Importação total
americana de
bens e serviços
intrafirma

Exportação total
intrafirma sobre
importação total
intrafirma
americana

Diferença
percentual entre
taxa
exportlimport
intrafirma e
exportlimport
total

(5)
95,5
102,2
127,5
140,2
153,2
175,2
195,5
214,3
229,1
228,3
244,7
262
305,9
332,4
355,8
374,8
390,2

(6)=(4)/(5)
0,858
0,805
0,742
0,708
0,637
0,582
0,639
0,686
0,675
0,736
0,765
0,739
0,750
0,762
0,759
0,805
0,763

(7)=(6)-(3)
0,062
0,016
-0,015
-0,005
0,054
0,115
0,151
0,158
0,197
0,218
0,180
0,164
0,128
0,130
0,134
0,093
0,085

Fonte: US Department of Commerce. Survey of Current Business, janeiro de 2001.

-".;'

Posição dos
EUAinvestimentos
díretos em
outros países

Posição de
outros países investimentos
diretos nos EUA

(8)

(9)

207,8
2122
218,1
238,4
270,5
326,3
347,2
381,8
430,5
467,8
502,1
564,3
612,9
599,0
795,2
871,3
1014,0

124,7
1371
164,6
184,6
220,4
263,4
314,8
368,9
394,9
419,1
423,1
467,4
480,7
535,6
598,0
689,8
793,7
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comparação da taxa exportação/importação
exportação/importação
1982

e

1997,

intrafirma (coluna 6).

apenas

exportação/importação
intrafirma.

(coluna 3) total dos EUA com a taxa

em

totais

dois
foi

A coluna 7 demonstra

anos

superior

(1984
a

taxa

e

1985)

que entre

a

taxa

de

exportações/importações

Isto enfraquece a idéia de que o argumento de que há manipulação de

preços via comércio intrafirma.
Entretanto,

as colunas 8 e 9 apresentam

diretos provenientes
As observações
investimentos

os investimentos

dos EUA e os investimentos estrangeiros

demonstram

diretos

estrangeiros

diretos nos EUA.

que a posição líquida dos EUA em relação a

foi sempre

positiva,

ou seja, os investimentos

diretos

americanos foram sempre maior do que os investimentos estrangeiros diretos nos
EUA.

Isto pode ajudar a explicar porque a taxa de exportação/importação

intrafirma foi sempre superior à taxa Exportação/Importação
As

evidências

transferência

não são

conclusivas

total.

para determinar

se

de lucros para o exterior via preços de transferência.

há ou não
Entretanto,

existe a possibilidade de que existam perdas e estas podem ser significativas para
este país. Por isso, o Internai Revenue Service - IRS (a receita federal dos EUA)
atua ativamente tentando melhorar os resultados fiscais para os EUA, por meio de
fiscalização da política de preços de transferência das multinacionais.

A OCOE,

ao contrário, não está preocupada diretamente com este tipo de perda e pretende
principalmente

facilitar

o desenvolvimento

do comércio

mundial.

Isto acaba

causando abordagens distintas da lei sobre preços de transferência.
A mais clara destas distinções diz respeito ao processo de seleção dos
métodos a serem escolhidos para a aplicação do princípio arm's length. Ambos os
EUA e a OCDE descrevem vários métodos que podem ser utilizados, mas os EUA
usam a lei do "melhor método" (The Best Method Rule) , enquanto a OCOE sugere
a adoção de qualquer dos métodos que chegue ao resultado arm's length.
Na prática, isto traz diferenças significativas para a aplicação da lei sobre
preços de transferência.
para demonstrar

Nos EUA, a empresa contribuinte deve estar preparada

que adotou o melhor método. Para tanto, precisa apresentar

28

cálculos e justificativas

para não ter usado os outros métodos.

Isto significa custos

e riscos altos para as empresas.
Já a OeDE (1995) adota uma abordagem mais flexível e que se reflete em
custos menores

para os contribuintes:

aplicação de mais de um método.
criar um custo significativo

o princípio arm's length

não requer a

De fato, basear-se em tal procedimento

para os contribuintes.

pode

Desta forma, as diretrizes da

OeDE sugerem que um único método pode ser suficiente, desde que consiga se
provar que aquele método está de acordo com o princípio arm's length. Vê-se que
a utilização

do princípio norteador não é sinônimo da utilização

métodos.

Os objetivos

utilizada.

Em matéria tão subjetiva quanto a aplicação da lei sobre preços de

transferência,
atuação

de cada legislador determinarão

dos mesmos

o parâmetro do arm's length determina

possível.

Todavia,

este

intervalo

o tipo de abordagem

apenas um intervalo de

não é pequeno

e as diferenças

costumam ocorrer.

1.3 - O Princípio Arm's Length é Justo?
Intrinsecamente,

o princípio arm's length não é justo, nem injusto. É o

contexto que determina a justiça deste princípio. Sem dúvida, o princípio tenta ser
neutro

tratando

multinacionais

e

empresas

Entretanto, neutralidade não é sinônimo de justiça.
níveis de desenvolvimento
o mais eficiente.

locais

de

forma

equivalente.

Em um mundo de nações com

e renda próximos, o princípio arm's length seria justo e

Isto porque se adotado universalmente

facilitará

o comércio

mundial.
Neste mundo, não haveria necessidade de melhor distribuição de renda e o
princípio etm's length poderia prover uma base sólida para tributar multinacionais
em um mundo de governos

locais. Todavia,

mtroduzír

desigualdades

neste

modelo, como as do mundo em que vivemos, enfraquece o princípio arm's length
como um princípio justo.
Países em desenvolvimento
forma

a garantir

procuram utilizar seus sistemas tributários de

receita fiscal para seus governos,

mas consideram

variáveis como as conseqüências destes impostos no desenvolvimento

outras

econômico
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do país. Considerar esta variável, dentre outras, significa atentar para o reflexo da
estrutura
legislação

de impostos

no influxo de investimentos

sobre preços de transferência

afetar estas variáveis.

para este país.

Como a

é uma forma de tributação,

ela pode

Então, um exemplo demonstraria

o conceito

relativo de

justiça do princípio arm's length. Imaginemos um país pobre que recebe dinheiro
externo, justamente

por ter baixa carga tributária e não ter uma legislação sobre

preços de transferência.

Introduzir uma legislação avançada

sobre preços de

transferência poderia aumentar a receita do governo. A conseqüência

poderia, no

entanto, ser desastrosa para o país. As transferências poderiam cessar, indo para
um país mais rico.

Neste caso, a introdução da lei trouxe perda de envio de

recursos para o país. A contrapartida é que uma legislação mais avançada sobre
o tema pode gerar reflexos positivos no comércio "real" do país, seu grau de
desenvolvimento,

etc.

Este exemplo é suficiente para mostrar que o princípio arm's length não é
por si motivo de melhora para os países que o adotam.
portanto,

necessariamente

justo,

no sentido

O princípio

de promoção

de

uma

não é,
melhor

distribuição de renda global.

1.4 - Alternativas ao Método Arm's Length
A alternativa ao princípio arm's length, por enquanto,
Global Formulary Apportionment

(GFA).

tem se limitado ao

Este método ainda não foi utilizado em

acordos entre países, mas é utilizado por algumas autoridades fiscais.
Este método consiste em dividir o lucro consolidado
entre as empresas

coligadas

de acordo

de uma multinacional

como uma fórmula

predeterminada.

Segundo a OCOE (1995), esta fórmula incluiria alguma combinação

de custos,

ativos, pagamento de salários e vendas.
No

entanto,

demonstração

esta

forma

precisaria

do resultado da empresa

ser

ainda

aperfeiçoada,

a

em uma única moeda permitiria que

fossem feitas transações intrafirmas com moedas distintas
resultado fiscal e, conseqüentemente,

pois

para se distorcer o

o pagamento de impostos.

Sem dúvida, este método exigiria também algum tipo de fiscalização das
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operações,

além do resultado final.

A fiscalização

apenas do resultado final

consolidado abriria enormes possibilidades de fraudes.
Este método pode ser viável se todos os países o elegerem e, além disso,
acordarem em um método de distribuição das receitas, o que é improvável no
curto ou médio prazo e provavelmente

também no longo prazo.

Este método

também não é per se justo ou injusto, mas uma fórmula baseada nas vendas de
cada país poderia gerar alguma distribuição de riqueza.

No entanto, é difícil que

países mais ricos aceitem tal procedimento.
Segundo a OCOE (1995), este método apresenta inúmeras desvantagens

e não

deve ser adotado, já que o GFA é extremamente difícil de ser implementado

de

forma a enviar bitributação e garantir uma tributação única. Para isso, afirma que
haveria

necessidade

de coordenação

internacional

eficiente

e consenso

da

fórmula predeterminada a ser utilizada. Chegar a este acordo seria extremamente
difícil e demandaria muito tempo.
Este argumento
condição

necessária

justamente

o

é realmente

válido. Todavia,

deve-se

entender

para que o método erm's length funcione

consenso

e

a

coordenação

internacional.

que a

eficazmente

Sem

dúvida,

foi
há

necessidade de discussão e de "perda de tempo", assim como houve (e ainda há)
para o consenso arm's length.

As dificuldades de implementação

não devem ser

obstáculos intransponíveis se há potencial de melhoria para a economia mundial e
se há possibilidade real de aceitação pelos países.
Além disso, a OCOE (1995) afirma que certas operações

por parte das

multinacionais poderiam ser manipuladas gerando resultados menos favoráveis e,
conseqüentemente,
incluiriam
prejuízo

diminuindo a receita tributável da empresa.

participação
especialmente

em operações

financeiras

com empresas

Estas operações

desnecessárias

de paraisos

fiscais,

que gerem

manipulação

de

inventário, etc. Mesmo sendo esta crítica também válida, há de se considerar que
o GFA exige também algum grau de fiscalização por parte da autoridade fiscal
mundial.

Entretanto, os custos agregados de fiscalização

para as empresas e

para os países seriam muito inferiores aos custos do arm's length.
A OCOE aborda

a questão

da transição,

que

exigiria

um nível de
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cooperação

internacional

internacional.

Qualquer

multinacionais

atuam.

que
acordo

não

é

teria

real

que

em

incluir

se

tratando

todos

os

de

países

tributação
onde

Caso falhassem estes acordos, as multinacionais

as

teriam

enormes custos para se adaptar a dois métodos distintos (OECD, 1995: 111-21/2).
Exatamente como foi dito, não seria racional adotar este princípio a menos que
houvesse amplo consenso internacional.

Adotar este método sem este consenso

geraria confusão e custos altíssimos para países e multinacionais.
nível de consenso

Ainda que este

seja difícil de ser alcançado, os resultados potenciais podem

compensar estes custos.
A OCDE levanta ainda que esta é uma fórmula arbitrária que não leva em
consideração as condições de mercado. Mais especificamente,
lia formula based on a combination of cost, assets, payroll,
and sales implicitly imputes a fixed rate of profit per currency
unit (e.g. dollar, franc, mark) of each component to every
member of the group and in every tax jurisdiction, regardless
of differences in functions, assets, risks, and efficiencies
among members of the MNE group. Such methods could
potentially assign profits to an entity that would incur losses if
it were an independent enterprise'" (OECD, 1995, p.III-22).
Na verdade, tratar uma empresa com filiais como empresas independentes
é que é uma ficção.

As empresas não são independentes

e, na maioria dos

casos, só existem porque são filiais de outra empresa. Perdas parciais de uma
filial podem estar relacionadas

à tentativa de aumento de lucros global desta

empresa como um todo no presente ou no futuro.
Um exemplo

é uma empresa

pesquisa e desenvolvimento
marginal de fabricação

farmacêutica

que teve altos custos de

para desenvolver um produto, mas que tem um custo

muito baixo. Pode ser que, se a matriz incluísse estes

custos de pesquisa e desenvolvimento,
vender em países de renda mais baixa.

filiais desta.empresa

não conseguissem

Então a filial pode aceitar pagar todos

estes custos e revender este produto a um preço mais baixo só para aumentar os
Uma fórmula baseada numa combinação de custos, ativos, salários e vendas imputa implicitamente uma taxa
fixa por unidade de moeda (dólar, franco, marco) de cada componente para todos os membros do gurpo em
todas as jurisdições tributárias independente de diferenças nas funções, ativos, riscos e eficiência de cada
membro da empresa multinacional. Tais métodos podem atribuir lucros para uma entidade que estivesse
incorrendo em perdas, caso fosse uma empresa independente.
6
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lucros da empresa como um todo. Será que taxar as empresas
seus desempenhos

locais teria fundamento econômico?

A empresa vista como um todo tem sentido econômico,
como

partes

de acordo com

independentes

pode

ou

não

ter

sentido

a empresa vista

econômico.

Se

a

preocupação é chegar mais próximo do que realmente ocorre no mercado, o GFA
é superior ao princípio arm's length.
Outra questão abordada é a questão de manipulação
taxas de câmbio.

dos resultados via

Como o GFA exigiria que os resultados da empresa fossem

apresentados em uma única moeda, haveria necessidade de conversão cambial e,
conseqüentemente,
da empresa

em

de manipulação cambial já que a demonstração
uma única

moeda

permitiria

que

de resultados

se fizessem

transações

intrafirmas com moedas distintas para se distorcer o resultado final e, portanto, o
pagamento de impostos.
De novo, há ainda necessidade de fiscalização e auditagens via autoridades
mundiais

nas operações

intrafirmas.

Essas são, como já dito, inferiores aos

custos advindos da utilização do princípio arm's length.

A OCDE não concorda

com esta última afirmação e acha que os custos seriam muito maiores, já que
haveria necessidade de os resultados serem coletados localmente e agregados de
forma global.

Fica difícil entender esta afirmação da OCDE, já que os custos de

se provar que a empresa tem suas operações feitas de acordo com o princípio
arm's length são altíssimas e dificilmente ultrapassariam a mera demonstração

de

resultados globais.
A

OCDE

especialmente
dificuldades

menciona
de

bens

no princípio

ainda

dificuldades

tangíveis.

O mesmo

arm's length,

com

precificação

relatório

mas completa

admite
dizendo

de
as

ativos

mesmas

que soluções

práticas já foram introduzidas para lidar com este problema, enquanto isto ainda
não foi feito no GFA. A diferença aí é o tempo em que o princípio arm's length
vem sendo adotado, enquanto o GFA é praticamente ainda uma opção, sem ter
sido colocado

em prática (a não ser por alguns

países

isoladamente).

A

experiência certamente trará progressos também para o GFA.
Por todas estas razões, a OCDE reitera sua opção pelo princípio arm's
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length e a negação do GFA. Sem dúvida, o contexto atual não permite a utilização
do GFA como

método viável.

Entretanto,

mais estudos

e maior

integração

mundial podem tornar o método viável no futuro.
O princípio arm's length precisa ser mantido e ampliado; no entanto, o GFA
pode e deve ser considerado

como possibilidade

global parece estar a caminho.

viável. Uma maior integração

A cooperação entre os países pode tornar viável

um sistema de tributação internacional.

Neste cenário, o GFA poderia ser solução

viável. O potencial do método e o pouco conhecimento
permitem descartá-lo
surgir.

para sempre.

A imperfeição

transferência

sobre este método não

Assim como o GFA, outros métodos podem

e os altos custos

de legislações

sobre

sugerem que melhorias podem ser alcançadas.

preços

Todavia,

de

não há

como negar que, atualmente, o princípio arm's length é o único método que vem
sendo utilizado universalmente.

1.5- Conclusão da Seção I
Este capítulo apresentou o princípio arm's length.

Este é o princípio que a

grande maioria dos países adota quando legislando sobre preços de transferência.
Apesar

de ter sido universalmente

adotado,

este princípio é imperfeito

margens a que cada país legisle de forma distinta.

e dá

Foi, então, apresentada

as

diferenças na interpretação do princípio arm's length entre os EUA e as diretrizes
da OCDE.

Argumentou-se

que estas diferenças

advém das diferenças

nos

objetivos da lei.
Os EUA procuram

diminuir os significativos

déficits

comerciais

no comércio

intrafirma via maior regras na lei, enquanto a OCOE é um organismo internacional,
que procura estimular o comércio mundial e que apenas apresenta diretrizes e não
legisla, por isto, adota, regras mais flexíveis.

f ..•.

Em seguida, foi discutido se o princípio arm's length seria ou não justo.
Mostrou-se que este princípio procura ser neutro, mas isto não significa que seja
justo.

No mundo atual, o nível de desigualdade

na distribuição

de renda entre

países é alto e a adoção universal deste método, seria eficiente mas teria como
consequência

uma concentração ainda maior da renda.
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Por último, discutiu-se se haveria alternativas a este método. Por enquanto,
a alternativa se limita ao Global Formulary Apportionment (GFA), este método tem
um bom potencial, mas ainda precisa ser estudado com maiores detalhes. Além
disso, este método exigiria uma maior cooperação internacional, o que não é fácil
de ser conseguida.

Por isso, o método arm's length é por enquanto, o único

método consagrado universalmente, mas suas imperfeições requerem a busca de
alternativas.
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11 - A Experiência Internacional em Preços de Transferência: o Caso
Americano e as Diretrizes da OeDE
Como já mencionado, o governo dos Estados Unidos da América (EUA) foi
o pioneiro na introdução de regras sobre preços de transferência.
Organização para Cooperação e Desenvolvimento

Em seguida, a

Econômico (OCDE) começou a

tratar do assunto, em publicações que pretendem servir de referência para seus
países membros.
Este pioneirismo fez com que a quase totalidade de países que adotou leis
sobre preços de transferência
americana

e/ou

desenvolvimento

optasse por legislações baseadas na experiência

nas diretrizes

da OCDE.

Entender

das leis sobre preços de transferência

a estrutura

atual e o

é o que pretende este

capítulo.
Primeiramente,
histórico.

é abordada a legislação americana, precedida de pequeno

Em seguida, as diretrizes da OCDE são analisadas, em seus pontos

mais relevantes

e controversos.

Um pequeno histórico é também

incluído.

A

terceira parte apresenta uma pequena comparação entre as diretrizes da OCDE e
a legislação

americana.

Finalmente,

a Quarta

seção

apresenta

algumas

conclusões deste capítulo.

11.1- A Experiência Americana em Preços de Transferência
11.1.1- Histórico
A legislação atual americana sobre preços de transferência

se baseia na

Seção 482 do Código do US Infernal Revenue de 1986. Esta lei determina que:
"In any case of two or more organizations, trades, or businesses (whether
or not incorporated, whether or not in the United States, and whether or
not affiliated) owned or controlled directly or indirectly by the same
interests, the Secretary or his delegate may distribute, apportion, or
allocate gross income, deductions, .fcredits, or allowances between or
among such organizations, trades, or businesses, if he determines that
such distribution, appointment, or allocation is necessary in order to
prevent evasion of taxes or clearly to reflect the income of any such
organizations, trades, or businesses.
In the case of any transfer (or
license) of intangible property (within the meaning of section 936(h)(3)(B),
the income with respect to such transfer or license shall be commensurate
with the income attributable to the intangible 1".
I Em qualquer
caso de duas ou mais organizações, comércio ou negócios (quando incorporadas ou não,
quando nos EUA ou não e e quando coligadas ou não) pertecentes ou controladas direta ou indiretamente,
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Segundo MCDERMOTT, JR. et ai., a primeira frase se encontra no Código
do US InternaI Revenue Service desde 1928. Em 1935, seria publicada a primeira
regulamentação
utilizado.

que o princípio arm's length deveria ser

da Lei, determinando

Transações

que não fossem feitas baseadas no princípio arm's length

não refletiam a renda corretamente

e seriam objetos de revisão

pelo InternaI

Revenue Service (IRS) (MCDERMOTT, JR. et ai., 1995). O objetivo principal da
lei era evitar transferência
período

entre

preocupações

guerras

de renda interna, entre estados americanos,
é

de

baixo

eram essencialmente

comércio

domésticas.

internacional

e

já que o

as

maiores

Logo após a Segunda Guerra

Mundial, a economia americana ainda era essencialmente

fechada,

mas, desde

então, este país tem promovido uma maior abertura comercial, fenômeno que vem
ocorrendo em inúmeros países, acarretando em crescimento do comércio mundial.
Em 1968, o legislador

americano já mudava

relação a preços de transferência.
fiscais

dos

EUA

via operações

seu foco de atenção

em

O foco passava a ser a perda de receitas
intrafirmas

internacionais.

Seguindo

esta

preocupação maior do legislador americano da época, foi publicada, neste mesmo
ano, nova regulamentação

sobre preços de transferência.

"tipos" de negócios em 5 tipos: empréstimos

A legislação dividia os

e créditos, serviços,

propriedade tangível, licença e outras transferências

aluguéis de

de bens intangíveis e venda

de bens intangíveis.
Essa divisão em tipos de negócios era o primeiro sinal da dificuldade de se
achar métodos universais que contemplem todas estas modalidades.
pela divisão procurava,

assim, dar maior detalhamento

A opção

e abrangência

tentando fazer com que esta incluísse todo tipo de operação existente.
norteador da lei continuava a ser o princípio arm's length.

à lei,

O princípio

A lei era aplicada,

mesmo nos casos em que o contribuinte atuasse có~ "boa-fé" (neste caso, "boa-

pelos mesmos interesses, o Secretário ou seu delegado, pode distribuir ou alocar receita bruta, deduções,
créditos, entre tais organizações, comércio, ou negócios, se ele determinar que tal distribuição ou alocação é
necessária para prevenir contra evasão fiscal ou para refletir claramente a renda de tais organizações,
comércio ou negócios. No caso de qualquer transferência (ou licença) de propriedade intangível (de acordo
com o sentido da Seção 936 (h) (3)(8), a renda com respeito a tais transferências ou licenças devem ser
comensuráveis com a renda atribuida ao bem intangível.
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fé" significa que o contribuinte não está tentando evitar pagamento de tributos por
meios ilegais), porque o objetivo principal da lei era que a renda dos contribuintes
envolvidos em transações intrafirmas fosse refletida corretamente.
Para que o princípio arm's length pudesse ser colocado

em prática, a

legislação americana descrevia três métodos que poderiam ser utilizados para tal
fim: i) Método dos Preços Independentes Comparados (Comparable

Uncontrolled

Price Method - CUP), ii) Método do Preço de Revenda (Resale Price Method RPM) e iii) Método do Custo Mais Lucro (Cost Plus Method - CPLM).
No Método dos Preços Independentes Comparados
length

correto,

(CUP), o preço arm's

seria igual ao preço pago em transações

comparáveis

controladas, devendo ser ajustado conforme diferenças nas circunstâncias,
por exemplo, prazos de pagamento diferentes, quantidade diferentes,
diferentes,

etc. Transações

não controladas

são transações

não
como

qualidade

entre grupos com

diferentes controladores.
O Método do Preço de Revenda (RPM) deveria ser utilizado nos casos em
que

não existissem

operações

não controladas

comparáveis

e quando

o

comprador não fosse adicionar valor significativo ao produto (alguns exemplos são
atacadistas,

varejistas

ou alguma montadora

em que o valor da montagem

pequeno, quando comparado com o valor total do produto).
preço

arm's

length

seria

igual ao preço de revenda

é

Neste método, o

menos

uma margem

apropriada de lucro para o intermediário.
No Método do Custo Mais Lucro (CPLM), o preço de transferência

é igual

ao custo de produção mais uma margem de lucro comparável a margens de lucro
em transações não controladas.

O CPLM deveria ser utilizado apenas quando o

Método dos Preços Independentes

Comparados

Revenda (RPM) não pudessem ser usados.

(CUP) e o Método do Preço de
:ir

Quando nenhum destes 3 métodos pudessem ser adotados, o contribuinte
poderia adotar qualquer

"método razoável" (quarto

método) que estivesse

de

acordo com o princípio arm's length.
Os Regulamentos

do Tesouro dos EUA (Treasury

Regulations)

de 1968

abordavam, também, a questão dos preços de transferência para bens intangíveis.
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o

método mais apropriado também seria o Método dos Preços Independentes

Comparados

(CUP).

Quando não houvesse transações não controladas,

o preço

a ser utilizado deveria levar em conta 12 fatores, dentre eles:
•
•

•
•
•
•

Os preços prevalecentes na mesma indústria ou de propriedade similar em
outra indústria.
Os preços oferecidos por empresas que transferem bem igualou similar, por
via competitiva, ou a oferta de empresas que adquirem bem igualou similar de
forma competitiva.
Os termos da transferência, incluindo limitações nas áreas geográficas
abordadas e o caráter exclusivo ou não-exclusivo dos direitos cedidos.
O grau e duração da proteção à propriedade garantidos pelos países
envolvidos na operação.
Os custos incorridos pela empresa que está transferindo o bem ao desenvolver
este bem.
Qualquer outro fato ou circunstância em que empresas não-relacionadas
teriam considerado ao determinar o preço do bem em questão.
Parece claro, que o objetivo da regulamentação da lei era o de dar poder ao

Internai

Revenue

Service

(IRS),

para

que

este

pudesse

tomar

ações

discricionárias para evitar evasão de impostos.
Os

legisladores

especialmente

procuraram

não

detalhar

demasiadamente

a

lei,

em relação a bens intangíveis e serviços, com o objetivo de dar ao

IRS flexibilidade

para atuar conforme

as circunstâncias.

Sem dúvida, não é

possível legislar de forma eficiente em matéria que se tem pouco conhecimento.
Mais eficiente é partir de uma lei genérica e dar à burocracia especializada algum
poder discricionário.
Os 30 anos de experiência

na fiscalização

de preços de transferência

estavam mais relacionados ao comércio entre estados.

No final da década de 60,

quando o comércio intrafirma internacional começava a ter maior relevância para
os EUA, esta experiência

interna de fiscalização

não se mostrou diretamente
,..'!-

transferível para o comércio intrafirma lnternaconal.

A razão mais óbvia é que na

primeira o IRS tem como fiscalizar ambos os lados da operação e, na segunda,
somente uma destas partes, justamente

aquela relacionada à empresa que se

encontra dentro dos EUA, dificultando a ação da autoridade fiscal e diminuindo
seu controle sobre estas operações.
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Entretanto, a burocracia pode ganhar vontade e poder próprio e, para evitar
que isto ocorra,
burocracia.

é necessário

que o parlamento

exerça

controle

Na aplicação das leis sobre preços de transferência,

sobre esta

nos EUA, ambas

as coisas acabaram ocorrendo.
De um lado, a burocracia do Internai Revenue Service (IRS), a autoridade
fiscal americana, começou a exercer seu poder de forma excessiva.
foi que, em

1984, o IRS publicou

informações

Um exemplo

sobre operações

intrafirmas

relativas aos anos de 1980 e 1981 e recomendou ajustes da ordem de US$ 4,4
bilhões de dólares.

Do outro, o Congresso

americano

tentou

controlar

esta

burocracia e, neste exemplo, acabou revisando os dados e concluiu que apenas
três por cento das mudanças totais recomendadas

pelo IRS eram baseadas no

princípio arm's /engfh (TANG, 1993), o principio norteador da lei.
Deve-se notar que, assim como a burocracia pode ter exercido excesso de
poder e trabalhar com base em interesses próprios, o Congresso

também não

está imune às pressões. Portanto, estas mudanças poderiam significar excesso do
poder da burocracia

do IRS ou, alternativamente,

privados por parte do Congresso americano.
preços

de transferência,

há sem dúvida

atendimento

a interesses

Em matéria complicada como a de
significativo

grau

de subjetividade.

Mesmo levando-se em conta estes aspectos que mascaram os fatos, é possível
concluir que algumas mudanças precisariam ser introduzidas de forma a tornar a
aplicação da lei menos subjetiva.
Entretanto, estas mudanças só viriam a ocorrer uma década depois. Antes
disso, porém, o Congresso americano incluiu o Super Roya/fy Pravision na Seção
482 por meio do Lei da Reforma Tributária

(Tax Reform Acf) de 1986.

Esta

emenda à regulamentação da lei visava dar ao IRS poder para cobrar impostos de
acordo com os royeliies transferidos entre empresas
dentre outros, os seguintes tópicos: patentes,

relacionadas.

invenções,

Ela incluía,

know-how,

licenças,

contratos, estudos, pesquisas, etc.
Esta inclusão só daria ao IRS maior poder discricionário.
questão dos royelties é considerada
difícil aplicação

por autoridades

por muitos especialistas

fiscais e empresas

Sem dúvida, a
como a de mais

em relação a preços de
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transferência.

Como pode a autoridade fiscal saber, por exemplo,

forma adequada a transferência de know-how?
determinada

precificar de

Ou como saber se a música de

marca de refrigerante tem o mesmo valor de música comparável de

uma rival?
A legislação americana dava poder ao IRS de multar praticamente
empresa que desejasse.

qualquer

A subjetividade do tema torna árdua a tarefa de "provar-

se inocente", como é determinado pela lei e aplicado pelo IRS.

Havia apenas a

possibilidade de disputa judicial por parte das empresas, mas isso significava altos
custos, que só compensariam os custos e riscos em se tratando de operações de
alto valor.
Foi a partir de 1986, e até 1994, que a experiência
mudanças

significativas,

comerciais americanos.
americana

se

completamente

mostrava
diferente

americana

que se provaram de difícil aceitação

teve

pelos parceiros

Prova disto é que o texto da redação final da legislação
bastante
daquelas

próximo
mudanças

do

texto

propostas,

anterior

a

1986

especialmente

e

as de

1992.
A constatação

dos excessos cometidos pelo IRS por parte do Congresso

americano trariam tentativas de mudança.

Em 1986, quando foi incluída no texto

da Seção 482 a última frase em relação a bens intangíveis,
americano

requisitou que o IRS fizesse estudos envolvendo

regulamentação

de 1968, com o objetivo

de mudá-Ias.

o Congresso

a Seção 482 e a
O resultado

foi a

publicação de um documento, que ficou conhecido como White Paper.
O White Paper enfocava os pontos que envolviam, segundo suspeitas do
IRS, a maior parte da manipulação de preços, ou seja, os bens intangíveis, que
geravam "grandes lucros" (MCDERMOTT,
multinacionais.

Este documento

apontava

JR., et aI., 1995) para as empresas
para as dificuldades

de se adotar

métodos que calculassem corretamente a alocação de rendas na transferência de
bens intangíveis, especialmente

os de alto valor.

Segundo o White Paper, a

legislação de 1968 não abordava a questão dos preços de transferência para bens
intangíveis, quando não existisse transações comparáveis.
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A especificidade

e unicidade da maioria dos bens intangíveis tornava muito

difícil a existência de situações comparáveis. Devido à preocupação

do IRS em

contornar estes problemas, este sugeriu que se utilizasse o arm's length rates of
retum,

ou seja, que se chegasse
de

quando

por meio da

comparáveis.

Sugeriu ainda que se utilizasse um método que dividisse os lucros
arm's length,

não

length

entre

com o princípio

retorno,

arm's

comparação

de acordo

taxas

a um método

quando

existissem

não houvesse

operações

transações

comparáveis e quando o princípio arm's length baseado em taxas de retorno não
pudesse ser utilizado.
Como mencionado,

a legislação de 1968 apresentava

a opção de um

quarto método para transações com bens tangíveis (qualquer método "razoável"),
quando nenhum dos métodos convencionais pudesse ser utilizado.

Entretanto, o

White Paper comentava que o "quarto método" vinha sendo utilizado também para
bens

intangíveis

sob a forma

de diversos

métodos,

quando

não existiam

transações independentes comparáveis.
O método que vinha sendo mais utilizado como quarto método era o profit
split, ou método de comparação
método de comparação

de lucros.

O White Paper "concluía que um

de lucros pode ser adequado,

em alguns casos, para

estabelecer o preço arm's length porque partes coligadas estão preocupadas com
a

divisão

de

(MCDERMOTT,

lucros

potenciais

JR., et aI., 1995:7).

quando

entram

em

acordos

Outros métodos considerados

pelo White Paper, na ausência de transações

comparadas,

comerciais"
"razoáveis"

incluíam a relação

entre taxas de retorno e a relação custo/benefício (renda).
Em relação à emenda à Seção 482 ocorrida em 1986, onde foi incluído que
pagamentos

efetuados entre pessoas vinculadas

com a renda atribuída

ao bem intangível,

deveriam

ser comensuráveis

o Wf)ite Paper esclarecia

que o

Congresso procurou clarear e não mudar a legislação anterior que se aplicava à
renda gerada por transferência

de intangíveis, em situações em que transações

comparáveis independentes não pudessem ser identificadas (MCDERMOTT,

JR.,

et aI., 1995:7). A emenda de 1986 seria assim apenas um adendo para clarear a
aplicação do princípio da lei.
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Parece que, neste tópico, o IRS procurava dar satisfações
comerciais americanos.

aos parceiros

Na verdade, a emenda da lei fazia com que se incluísse a

divisão de renda como necessária para a aplicação do princípio arm's /engfh. Esta
emenda significava, na realidade, que o método dos lucros comparáveis
ser utilizado

ou pelo menos considerado,

quando não existissem

deveria

transações

comparáveis.
Nesta posição do Congresso americano, fica claro que a "experiência
lucro realizado"
compensação

(acfua/ profif experience) teria de ser usada para determinar
necessária

contribuintes

tentassem

transferindo

do

para o bem intangível,
justificar,

impropriamente,

de forma

a evitar

altos valores

a

que os

para roya/fies,

bens intangíveis com potencial para altos lucros, antes que fosse

sabido se estes teriam realmente sucesso.
A forma da legislação então em vigor não estava de acordo com as práticas
internacionais.
americana

Mesmo

apenas

transferência

assim, o IRS justificava

reforçava

que esta

nova abordagem

o princípio arm's /engfh, já que "os preços de

deveriam refletir a contribuição das atividades e bens utilizados em

cada localização para a receita econômica do negócio integrado" (McDERMOTT,
Jr., 1995:8).

Fica claro que a posição dos EUA visava

tributária do governo americano.

preservar

a receita

O potencial de perda de receitas tributárias

através de manipulação de preços dos bens intangíveis de alto valor era muito
grande. Para evitar perda de receita se aprovou legislação tentando resolver estes
problemas, sem seguir o princípio arm's /engfh, o princípio norteante da lei.
retórica continuava

a mesma, mas a prática era modificada

A

para aumentar a

receita fiscal do governo.
Em

1992,

em

novo

estudo

encomendado

ao

IRS

pelo

Congresso

americano, chegou-se à conclusão de que as mudanças ocorridas seis anos antes
ajudavam o IRS a fazer prevalecer a lei. Não poderia ser diferente. Quando se
abrange o escopo da lei e consequentemente

os instrumentos

pelo qual o IRS

poderia aplicar sanções, sem que houvesse nenhuma medida limitando o poder
deste órgão governamental, o resultado acaba sendo o aumento de sua eficiência.
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Contudo, o estudo não demonstrou se este aumento de eficiência da execução da
lei tinha aumentado a conformidade das empresas com o princípio arm's length.
Outro ponto abordado pelo estudo é o dos Acordos
Preços (Advance

Pricing Agreements

- APAs).

Preestabelecidos

Os APAs são acordos

de
entre

empresas e o IRS, nos quais as partes chegavam juntas a um "justo preço de
transferência".
precificar

Os acordos eram voluntários, formavam-se comissões mistas para

itens e as empresas

davam informações

adicionais

às autoridades

fiscais. O objetivo era diminuir disputas judiciais e facilitar o ajustamento à lei. No
estudo, o IRS recomendava que se devia estimular o uso deste mecanismo como
forma de a lei ser aplicada de acordo com seus princípios.
Um terceiro ponto abordado pelo estudo foi o dos acordos entre os EUA e
seus parceiros comerciais.

Sem dúvida, a cooperação entre países é um forte

instrumento para aumentar a eficiência da lei. Algumas barreiras, como diferentes
idiomas e alguma subjetividade que resulta em distribuições de receitas tributárias
distintas entre países, têm que ser superadas.
para que as empresas

deixem

Mas este é um passo importante

de ter a possibilidade

de usar

preços

de

para aperfeiçoar

as

transferência para diminuir suas cargas tributárias.
Ainda em 1992, novas mudanças foram propostas

alterações à lei de 1986. De novo, o maior objetivo era regulamentar os preços de
transferência para os bens intangíveis, que são um meio relativamente fácil que as
empresas têm de pagar menos impostos.
Três novos métodos foram propostos para precificar bens intangíveis.
Método de "Equivalência"

de Transação (Matching Transaction

O

Method - MTM),

compara o preço de um bem intangível em uma transação intrafirma internacional
com outro equivalente de uma transação interfirma internacional.
possível utilizar este método, seria usado o Ajuste/de
(Comparable Adjustable Transaction - CAT).

Caso não fosse

Transações

Comparáveis

O CAT é igual ao MTM, mas com

modificações que consideram condições diferentes.

Assim, por exemplo a música

de uma marca de refrigerante seria precificada da mesma forma que a de sua(s)
rival(is), mas seria necessário

levar em consideração,

entre outros fatores, as

diferenças nas durações dos contratos em que as músicas seriam utilizadas, a
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diferença dos tempos da música em si, a qualidade, etc.
primeiros

métodos

fosse

viável,

o

Método

de

Caso nenhum dos dois

Comparação

de

Lucros

(Comparable

Profit Method - CPM) seria então utilizado.

No CPM, o preço de

transferência

é calculado de acordo com a comparação de lucros entre empresas

semelhantes

não-relacionadas.

Admitir-se-ia um intervalo aceitável de acordo com

os lucros de outras empresas.
As propostas introduzidas foram seriamente criticadas por empresas, outros
governos e pela Organização

para Cooperação

e Desenvolvimento

Econômico

(OCDE) do qual os Estados Unidos fazem parte.
Todos discutiam a praticidade dos métodos introduzidos

e o desvio do

consenso do princípio arm's length pois estas propostas apresentavam
para a bitributação.
transferência

tendência

Em 1993, nova regulamentação temporária sobre preços de

foi publicada com algumas alterações em relação às propostas do

ano anterior.
Assim, para bens tangíveis "o melhor" (o método que melhor se aplicasse a
um caso especifico) dos seguintes métodos seria admitido: o Método dos Preços
Independentes Comparados (CUP), o Método do Preço de Revenda (Resale Price
Method - RPM), o Método do Custo Mais Lucro (Cost Plus Method - CPLM) e o
Método de Comparação de Lucros (Comparable

Profit Method - CPM), além de

qualquer outro método que fosse pertinente à situação.
original de 1968, a nova regulamentação

Comparada

à redação

incluiu, em relação a bens tangíveis,

apenas o CPM como método possível. Em relação a bens intangíveis, permitiu-se
a utilização do mais adequado dos seguintes métodos: i) Método da Transação
Independente Comparada (Comparable Uncontrolled Transaction Method - CUT);
ii) CPM; e iii) qualquer outro método pertinente à situação.
A legislação americana se aproximava do consenso do arm's length, mas
ainda tinha predominância do uso de métodos baseados em divisão de lucros, que
para muitos analistas significava um desvio do princípio arm's length.

,
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11.1.2- A Legislação Final
A legislação final foi, finalmente, publicada em 1994. Os princípios a serem
adotados

seriam o padrão do arm's lengfh, da regra do melhor método e da

comparabilidade

da análise.

O padrão do arm's lengfh foi definido pela legislação de 1994, como:
"A controlled transaction meets the arm's length standard if the results of

that transaction are consistent with the results that would have been
realized if uncontrolled taxpayers had engaged in the same transaction
under the circumstances (arm's length result).
However, because
identical transactions can rarely be located, whether a transaction
produces an arm's length result generally will be determined by reference
to the results of comparable transactions under comparable
circurnstances"

O princípio norteador deste método é o de que as empresas devem pagar
os mesmos impostos caso estejam fazendo operações intrafirmas ou interfirmas.
Neste caso, a legislação procura dar neutralidade em relação aos impostos pagos
por empresas.
A regra do melhor método procura dar flexibilidade

às empresas

para

adotar as medidas que melhor colocam suas operações intrafirmas em condições
de mercado.

A legislação americana pode ser interpretada da seguinte forma:

usa-se qualquer meio para se chegar a um preço que garanta o princípio arm's
lengfh, desde que se consiga provar que ele é realmente o melhor método para
este fim.
Por fim,

o princípio

da comparabilidade

identifica

que

necessárias a serem feitas para adaptar situações semelhantes
preço de referência.

há mudanças
e usá-Ias como

Entram aqui a qualidade dos bens coletados e o grau de

equivalência entre estas comparações.
Na legislação
tangíveis,

final sobre preços de transferência

admitir-se-iam

Independentes

Comparados

os

seguintes

(Comparable

métodos:
Uncontrolled

o

em relação
Método

dos

a bens
Preços

Price Method - CUP), o

Método do Preço de Revenda (Resale Price Method - RPM), o Método do Custo
Uma transação controlada está de acordo com o princípio arm's length, quando o resultado da transação é
consistente com aquele que seria obtido caso contribuintes não coligados tivessem realizado a mesma
transação, sob as mesmas condições (resultado arm 's length). Entretanto, porque transações idênticas podem,
2

46

Mais Lucro (Cost Plus Method - CPLM), o Método de Comparação
(Comparable

de Lucros

Profit Method - CPM), o Método da Divisão de Lucros (Profit Split

Method - PSM) e qualquer método não especificado

que melhor se aplicar aos

fatos e circunstâncias da operação abordada.
No

Método

dos

Preços

Independentes

Comparados

(Comparable

Uncontrolled Price Method - CUP), o preço arm's length é igual ao preço pago em
situações

comparáveis

ajustado

em relação

às diferenças

na qualidade

do

produto, data da transação, local da transação, dentre outros.
No Método do Preço de Revenda (Resale Price Method - RPM), o preço do

arm's length é igual ao preço de revenda menos uma margem de lucro.
margem

de lucro é calculada

de acordo

Esta

com taxas de lucros de empresas

independentes.
No Método do Custo Mais Lucro (Cost Plus Method - CPLM), o preçoarm's

length é igual ao custo de se produzir um produto mais uma margem de lucro.
Esta margem de lucro é calculada de acordo com margens de lucro de empresas
independentes.
No Método de Comparação de Lucros (Comparable Profit Method - CPM),
utiliza-se a forma como é feita a distribuição de lucros na cadeia de empresas não
controladas

para se determinar

a divisão

de lucros na cadeia

de empresas

coligadas.
Nos dois últimos métodos, deve-se

determinar

se as comparações

são

equivalentes e a lucratividade com base em indicadores aceitáveis, como taxa de
retorno do capital, taxa de lucro operacional sobre vendas, etc. Também, deve-se
utilizar um número considerável de anos, para se garantir a exatidão.
Quando

nenhum

destes

métodos

pode ser aplicado

em determinada

transação, a empresa pode utilizar o método que melhor se adapte à transação.
Em relação a bens intangíveis os seguintes métodos podem ser adotados:
o Método da Transação

Independente

Comparada

(Comparable

Uncontrolled

Transaction Method - CUT), o Método de Comparação de Lucros (Comparable

raramente, ser identificadas, uma transação será considerada um resultado
este resultado por situações comparáveis, sob circunstâncias comparáveis.

arm 's /ength quando se determinar

47

Profit Method - CPM),

O

Método da Divisão de Lucros (Profit Split Method - PSM)

e outros métodos não especificados.
Os três últimos métodos são análogos ao dos bens intangíveis.
também é similar ao CUP, mas o CUT se refere a uma transação
Assim, comparam-se

O CUT

específica.

as transações e não apenas os preços das mercadorias.

Além disso, deve-se levar em consideração o estágio de desenvolvimento

do bem

intangível no mercado em que será usado, as funções que serão exercidas pela
empresa que está transferindo o bem intangível e pela empresa para a qual o bem
foi transferido, a duração da licença, etc.
Em relação a serviços, não há legislação detalhada
considerações

gerais.

Mas os três princípios

sobre o assunto, só

básicos precisam

ser seguidos.

Parece que, com o aumento da importância dos serviços no comércio mundial,
este item receberá maior importância por parte das autoridades fiscais.

A Imposição de Penalidades por Falta de Exatidão (Seção 6662)
Depois de modificada várias vezes, o IRS publicou a versão final da Seção
6662 que impõe penalidades

para erros ou falta de exatidão

por parte das

empresas.
A penalidade
devidos.

é de vinte por cento sobre pagamentos

O único item que se relaciona

transferência

é o item:

determinação

do correto

com a legislação

menores que os
sobre preços de

qualquer uso de dados não verdadeiros,
preço de transferência,

quando

na

estarão sujeitos às sanções

mencionadas (trad. por)".
A empresa estará sujeita ao pagamento de multa apenas quando o preço
de transferência

calculado for duzentos por cento maior (ou cinqüenta por cento

menor) do que o determinado

aplicando-se

os princlpios da lei ou se o ajuste

líquido para que a empresa esteja de acordo com a lei exceder o menor de cinco
milhões de dólares ou dez por cento da receita bruta da empresa.

Caso a

empresa comprove erro sem má-fé, será perdoada do pagamento da multa.
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Advance Pricing Agreements nos EUA
Este programa

foi iniciado para substituir o tradicional

Nestes programas,
transferência

e lento processo

empresas e o IRS se unem para determinar

que mais se aproxima do princípio arm's length.

Pricing Agreement
computadores

(APA) foi desenvolvido

concluídos,

o preço de

O primeiro Advance

em 1991 e envolvia

pela Apple Computers Company para a Austrália.

duração de quatro anos (TANG, 97).

legal.

a venda de

O acordo tinha

Em 1996, existiam 64 contratos de APAs

muitos dos quais envolviam governos de países estrangeiros

(TANG,

1997).
Segundo o IRS, o APA tem o objetivo de flexibilizar e facilitar a solução de
problemas

relacionados

cooperação
transferência,

a preços de transferência.

O objetivo

é estimular

a

para resolver os problemas e definir o melhor método de preço de
antes que apareçam diferenças e confrontos judiciais.

O objetivo do

APA resume-se em maior eficiência com menor custo, via cooperação.
Os APAs podem envolver todas as operações
transações isoladas.
para a empresa.

É um processo lento e tedioso.

da empresa

ou apenas

Mas pode trazer vantagens

Por exemplo, a empresa diminui os riscos de variação de custos

devido a desentendimentos

com o IRS.

custos fiscais antes da transação.

Assim, a empresa pode calcular seus

Além disso, os APAs diminuem os riscos de

custos com possíveis processos judiciais (CALDERÓN, 1997).
Há também desvantagens como, por exemplo, a necessidade de abertura
de muitas informações, como custos e despesas, para fiscais do IRS. Além disso,
os custos também são altos. Só para iniciar o processo, há um taxa de cinco mil
dólares.

Além disso, os custos finais variam de 50 mil a um milhão de dólares,

dependendo

da complexidade

da operação

(FALLON,

1995).

Assim, só são

utilizados por grandes empresas em operações de e;.I.evadovalor.

Os Acordos Internacionais sobre Preços de Transferência
Os acordos internacionais sobre preços de transferência

têm por objetivo

evitar a bitributação de renda, propriedade, ou de transferência de propriedade por
meio da delimitação de fronteiras para tributação, evitar tratamentos diferenciados

,
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entre residentes

e não-residentes e garantir assistência administrativa

mútua na

prevenção de evasão fiscal.
Algumas
judiciais

vezes, a arbitragem também pode ser usada.

e a demora

Os altos custos

podem levar ambas as partes a aceitar

processos

de

arbitragem

11.2- Diretrizes da CCDE
A Organização

para Cooperação e Desenvolvimento

Econômico

tem papel fundamental na legislação sobre preços de transferência.

(OCDE)

As diretrizes

da OCDE servem de base para a legislação de todos os seus países membros.
maioria destes países adota integralmente as diretrizes da OCDE.

A

Muitos países

também adotam estas diretrizes, mesmo não sendo membros desta organização.
A lógica

advém do papel da OCDE como "estimulador"

do comércio

mundial.

Uma maneira única de se tratar a questão dos preços de transferência

reduz

incerteza

a

internacional.

para

empresas

multinacionais,

estimulando

o comércio

O perigo da bitributação em casos de legislações muito diferentes

existe e pode dar início a guerras comerciais, retaliações e afins.
O pioneirismo

da OCDE e a importância

econômica

de seus países

membros acaba inibindo formas revolucionárias de tratar a questão dos preços de
transferência.
consenso

O consenso dentro destes países acabou sendo transformado

mundial.

Ainda assim, há espaços

para inovações

em

mesmo com a

adoção das diretrizes da OCDE.
A primeira publicação específica sobre o tema foi feita pela OCDE em 1979.
Assim como a legislação americana de 1968, o relatório recomendava
de legislação sobre preços de transferência
devidos por empresas.

a adoção

como forma de definir os impostos

também

Os métodos sugeridos

Método dos Preços Independentes Comparados

eram os mesmos:

(Comparable Uncontrolled

o

Price

Method - CUP), o Método do Preço de Revenda (Resale Price Method - RPM) e o
Método do Custo Mais Lucro (Cost Plus Method - CPLM), além de qualquer outro
método

que refletisse

o princípio

anteriores fosse satisfatoriamente

arrn's

length,

aplicável.

caso nenhum

dos métodos

A única diferença

em relação à
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regulamentação
obrigatoriedade

americana

da

Seção

482,

ocorrida

em

1968

era

de aplicação dos métodos em ordem específica.

deixava claro que o Método dos Preços Independentes

a não

O relatório

Comparados

(CUP) era,

em geral, superior, mas que muitas vezes era difícil e custoso de ser aplicado.
Em relação a bens intangíveis, o relatório apresenta apenas diretrizes de
que os preços de transferência

para fins fiscais devem ser aqueles praticados

entre empresas não-coligadas.
Em 1984, a OCDE publica novo relatório abordando três questões relativas
a preços de transferência, mas sem modificar as diretrizes do relatório de 1979.
Uma das questões tratadas foi a dos preços de transferência

entre bancos.

No relatório, o Comitê para Assuntos Fiscais (Committee on Fiscal Affairs) não vê
qualquer razão para que bancos não utilizem as mesmas regras de preços de
transferência, baseadas no princípio erm's length.
Outra questão tratada foi o problema da bitributação.
as multinacionais

Segundo o relatório,

deveriam adotar o princípio erm's length para evitar confrontos

com os governos locais. Em relação a isto, o relatório recomenda que se procure
chegar a acordos por meio de negociação antes de qualquer retaliação por parte
do governo local.
Também para evitar a bitributação, o relatório recomenda que regras claras
em relação a preços de transferência

devam ser publicadas

para facilitar que

multinacíonais atuem de acordo com as leis locais.
A última questão tratada foi a questão relativa a preços de transferência em
relação a gerenciamento

central e aos custos de serviços.

O relatório descreve

que os seguintes métodos vinham sendo usados para precificar estes serviços:
•

cobrar diretamente por serviços individualizados;

•

alocar parte dos custos para cada uma das empresas do grupo;

•

remunerar o grupo de centro de serviços por contribuição de cada uma das
empresas beneficiadas por estes serviços;

•

incluir uma margem

para custear estas despesas

vendidos para as empresas coligadas.

no preço dos produtos
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Este
Finalmente,
vigor.

relatório

pretendeu

apenas

complementar

o

relatório

de

1979.

em 1995 a OCDE publicou suas diretrizes que estão atualmente em

O princípio norteador continua sendo o arm's length.

Como descrito no

capítulo I, o princípio arm's length é definido no parágrafo primeiro do artigo 9 da
Convenção dos Modelos de Tributação da OCDE (OECD Model Tax Convention):
When conditions are made or imposed between (... ) two associated
enterprises in their commercial or financiai relations which differ from
those which would be made between independent enterprises, then any
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the
enterprises, but, by reason of those conditions, have not accrued, may be
included in the profits of that enterprise and taxed accordinqly".

Segundo o relatório, há diversas razões para que o princípio arm's length
seja adotado,

a mais importante

é o princípio

empresas coligadas e empresas independentes".

da neutralidade

fiscal

entre

Assim, a legislação dos preços

de transferência

não deveria criar custos maiores (ou menores) para empresas

independentes.

O princípio arm's length permite que todos sejam tratados de

forma equivalente.
Um exemplo seria uma empresa multinacional que vendesse
um distribuidor

carros para

nacional. O distribuidor paga X pelo imposto de importação e Y

como imposto de circulação de mercadorias e serviços sobre a venda do carro.
Caso essa distribuidora

fosse comprada

pela multinacional,

espera-se

que o

princípio arm's length obrigue esta nova empresa a pagar o mesmo X e o mesmo
Y como imposto, incluindo, nestas quantias, o pagamento de imposto advindo de
alterações baseadas na legislação sobre preços de transferência.
Outra razão seria o consenso

rnundiaf

que evitaria bitributação.

todos os países adotando o mesmo método do arm's length, reduzem-se
chances

de confrontos

entre autoridades

fiscais

devido

à bitributação.

Com
as
A

bitributação seria um grande empecilho ao incremento do comércio global.
Quando condições são feitas ou impostas entre (...) empresas associadas em suas relações comerciais ou
financeiras que diferem destas que teriam sido feitas entre empresas independentes, então qualquer lucro que
teria sido atribuido a uma das empresas não fosse a condição de empresas associada, mas que por causa dessa
condição não o foi, pode ser incluído nos lucros desta empresa e tributado de acordo com este ajuste.
4 O princípio da neutralidade sugere que, em matéria tributária, a legislação fiscal não deve alterar as decisões
dos agentes em relação ao mercado livre.
5 Como já dito, este consenso foi imposto. O pioneirismo
e a importância econômica dos países membros da
OCOE permitiram esse caminho.
3
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Em relação ao princípio arm's length, algumas considerações
quanto à sua operacionalização.
da comparação
independente.

foram feitas

Primeiro, este princípio deve ser aplicado a partir

de uma situação entre empresas controladas com uma transação
As características econômicas destas duas operações têm que ser

suficientemente

próximas para que a comparação seja pertinente.

Segundo, há diferenças que precisam ser levadas em consideração, já que
modificam

a precificação

contratuais,

da operação.

as circunstâncias

Alguns

econômicas,

exemplos

são as condições

as características

dos produtos ou

serviços transferidos, etc.
Por fim, o relatório afirma que o princípio arm's length só requer um único
método para a sua aplicação.

Ainda que no início possa ser preciso considerar

mais de um método, não se deve exigir que os métodos sejam combinados
que se chegue ao princípio arm's length.
especificidades
alterações,
coligadas.

Deve-se também levar em conta as

dos bens tangíveis, bens intangíveis e serviços ao se fazer as

para se comparar

estas

operações

independentes

e operações

No caso de bens tangíveis, por exemplo, deve-se levar em conta as

características

físicas

disponibilidade

para compra, o volume.

do produto,

essência dos serviços.

a sua qualidade,

sua

durabilidade,

sua

No caso de serviços, a natureza e a

No caso dos bens intangíveis, a forma de transação (por

exemplo, licença ou venda).
registrada

para

ou know-how),

O tipo de propriedade (por exemplo: patente, marca
a duração

e o grau de proteção

e os benefícios

antecipados advindos do uso da propriedade (OECD, 1995).
As empresas
seguintes:

design,

serviços,

compras,

financiamento

e os governos
manufaturas,
distribuição,

e gerenciamento.

devem

identificar

montagem,
marketing,

pesquisa

e comparar
e

desenvolvimento,

propaganda,

As condições f.econômicas

ainda os

transportes,

que devem

ser

consideradas para a comparação incluem a localização geográfica, o tamanho dos
mercados, a disponibilidade
renda dos consumidores,
outros.

de substitutos,

o nível da oferta e da demanda,

os custos de transporte, a data da transação,

a

dentre

~,
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Os Métodos de Aplicação dos Preços de Transferência
A OCDE aceita cinco métodos de aplicação do princípio
Método dos Preços Independentes Comparados (Comparable

arm's length: o

Uncontrolled

Price

Method - CUP), o Método do Preço de Revenda (Resale Price Method - RPM), o
Método do Custo Mais Lucro (Cost Plus Method - CPLM), o Método da Divisão de
Lucros (Profit Split Method - PSM) e o Método Transacional
de Lucro (Transactional Net Margin Method - TNMM).
são

os métodos

tradicionais

de aplicação

da Margem Líquida

Os três primeiros métodos

de legislação

sobre

preços

de

transferência e os dois últimos são métodos que levam em conta os lucros.
Segundo o relatório todos estes métodos podem ser considerados
acordo com o princípio arm's length em determinados
Preços Independentes

casos.

como de

O Método dos

Comparados (CUP) seria a maneira mais simples e direta

de se aplicar o princípio arm's length.

O CUP compara os preços de alguma

propriedade e .serviço entre uma operação entre empresas coligadas com alguma
operação comparável entre empresas independentes.
as diferenças
envolvidas

entre

as transações

na negociação

ajustamentos

razoáveis

sendo

Ele pode ser usado quando

comparadas

ou entre

empresas

não afetam o preço do mercado aberto ou quando
podem

ser

feitos

para

eliminar

os

efeitos

destas

diferenças.
Se o CUP não for uma forma
transferência

razoável

de se calcular

o preço de

apropriado, então, o CUP precisa ser combinado com outro método

ou outro método pode ser usado isoladamente.
O Método do Preço de Revenda (RPM) é calculado a partir das seguintes
regras. Uma empresa vende para uma empresa coligada, que revende para uma
empresa independente.
lucro apropriada

Deste preço de revenda, é diminuída uma margem de

para a empresa que comprou ~,,,,.revendeu a mercadoria.

O

resultado é descontado ainda de qualquer imposto - como imposto de importação,
por exemplo - e tem-se então o preço de transferência adequado.
O RPM deve ser usado quando as diferenças entre as transações

sendo

comparadas ou entre as empresas envolvidas nesta transação não possam afetar
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a margem

do preço

ajustamentos

de revenda

em mercado

aberto

ou quando

existam

possíveis para eliminar essas diferenças.

O RPM funciona

melhor

para transações

de markefing

e quando

à mercadoria,

operação não requer que o revendedor adicione valor considerável
bem como quando a operação é curta.

Ou seja, quando

a

não há um espaço

considerável de tempo entre a compra e a revenda do produto.
O Método do Custo Mais Lucro (CPLM) é o método onde se calcula o preço
de transferência

referente aos custos de se produzir determinada

adicionado de uma margem de lucro apropriada.

Segundo o Relatório, o CPLM é

mais relevante quando mercadorias semi-acabadas
relacionadas,

quando

as partes relacionadas

mercadoria

são vendidas entre as partes

concluíram

alguma

negociação

conjunta ou acordos de longo prazo de compra e suprimento, ou ainda quando se
trata de um serviço.
O CPLM

pode ser usado

quando

nenhuma

das

diferenças

entre a

transação sendo comparada ou entre as empresas que estão envolvidas nestas
transações

pode afetar os custos mais margem de lucro no mercado livre ou

quando estas diferenças podem ser ajustadas de forma a eliminar os efeitos desta
transferência.
Os
métodos

três

métodos

tradicionais.

mencionados

Estas definições

anteriormente

são

conhecidos

estão muito próximas

como

das definições

destes métodos na Seção 482 da legislação americana.
Estes três métodos tradicionais são os preferidos pela OCDE e devem ser
usados sempre que possível. Entretanto, a OCDE reconhece que a complexidade
das situações reais impede que os métodos tradicionais tenham praticidade em
inúmeros casos.

Para estes casos, a OCDE recomenda que se use os métodos

que utilizam os lucros obtidos na transação em questão,

Estes métodos são o

Método da Divisão de Lucros (PSM) e o Método Transacional da Margem Líquida
de Lucro (TNMM).
O PSM primeiro

identifica

o lucro a ser repartido

entre as empresas

coligadas envolvidas e depois divide os lucros de uma forma economicamente
válida, como se tivesse

sido feito entre empresas

independentes.

A maior
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qualidade

deste método é que ele pode ser usado

transações

comparáveis.

mesmo

Entretanto, quando se usa situações

se não houver
não comparáveis

pode-se chegar a discrepâncias significativas, caso a análise econômica não seja
suficientemente

bem feita.

Outro problema é que é difícil combinar

receitas e

lucros em empresas de vários países, com moeda e princípios contábeis distintos.
Há duas formas pelas quais este método pode ser calculado:
residual e a fórmula de contribuição.
remunerada

Na análise da contribuição,

de acordo com sua função e participação

remuneração

a fórmula

cada parte é

na transação conforme a

que cada parte teria direito em transações

independentes.

Na

análise residual, primeiro se dividem os lucros de acordo com uma margem de
lucro apropriada

para cada parte.

Depois os resíduos são divididos entre as

partes de acordo com os fatos e participações

na transação.

A repartição do

resíduo é feita como teria sido feita se a transação fosse realizada por empresas
independentes.
O Método Transacional da Margem Líquida de Lucro (TNMM) examina a
margem

de

independente

lucro

líquida

que

uma

empresa

realiza

em

e aplica esta margem à operação controlada.

uma

operação

O TNMM opera de

forma similar ao RPM e ao ePM (TANG, 1997). A margem líquida da empresa da
operação

controlada

tem de ser calculada

a partir da referência

às margens

líquidas de operações independentes.
A vantagem do TNMM é que as margens líquidas variam menos do que as
operações comparadas por meio de preços. Além disso, o TNMM pode ser usado
apenas por uma das partes envolvidas

sem precisar demonstrar

resultados e

custos de outras empresas coligadas.
Entretanto, a OeDE adverte que pouquíssimos países têm experiência com
o TNMM e acabam usado apenas o PSM.

O T~MM é considerado

ainda um

modelo experimental.
A OeDE
organização.
Formulary

menciona ainda um sexto método, que não é aceito por esta
Este método é o já mencionado

Apportionment

(GFA).

No GFA,

no primeiro capítulo: o Global
o lucro

consolidado

de

uma
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multinacional

é dividido entre as empresas coligadas de acordo com uma fórmula

predeterminada.

Advance Pricing Agreements na OCDE
No seu relatório de 1995, a OCDE define Advance

Pricing Agreement

(APA) como um acordo que determina, antes da transação controlada ocorrer, um
critério apropriado

para a determinação

do preço de transferência

para estas

transações por um período determinado (OCDE, 1995).
O relatório recomenda que os APAs procurem incluir as autoridades fiscais
de todos

os países

envolvidos,

quando

transação e evitar a bitributação.
que se procure
processos.

uniformizar

possível,

para

baratear

o custo de

Também neste sentido, o relatório recomenda

regras

de APAs

nos países

para simplificar

os

Recomenda, ainda, que as autoridades devem tentar criar APAs mais

simples, baratos e com menos exigências para empresas de menor porte.

Considerações

Específicas

para

Preços

de

Transferência

de

Bens

Intangíveis
Todas

as considerações

sobre

o principio

arm's

pertinentes

length,

os métodos

tradicionais

e os novos métodos são também

ao caso dos bens

intangíveis.

Mas o relatório admite ser mais difícil aplicar tais princípios a bens

intangíveis.
As empresas
transação.

devem então analisar as condições

específicas

de cada

Por um lado, classificar o lado da oferta e precificar os bens intangíveis

sendo transferíveis em uma situação de mercado.
demanda a este preço.

De outro, considerar se haveria

Inúmeras especificidades

como qualidade,

localização

geográfica, benefícios advindos do bem, etc. devemser também consideradas.
Os seguintes métodos devem ser considerados nas seguintes situações:
Método dos Preços Independentes
propriedade
empresas

intangível

Comparados (CUP) na venda de licença de

quando o mesmo dono vende o mesmo

independentes;

o

o Método

dos Preços

Independentes

produto para
Comparados

(CUP) ou o Método do Preço de Revenda (RPM) no caso de venda de bens
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tangíveis

que incorporam

bens intangíveis; e o Método da Divisão de Lucros

(PSM) nos casos envolvendo propriedade intangível de alto valor.
Ainda
transferência

que

algum

país consiga

elaborar

legislação

que considere todas as recomendações

sobre

preços

de

da OCDE, as incertezas

para as empresas multinacionais e para a autoridade fiscal ainda serão elevadas.
Por exemplo, se uma empresa deseja pagar todos os impostos em conformidade
com a lei, terá dificuldades

de provar que está agindo dentro da lei.

Se uma

empresa deseja manipular suas operações intrafirmas para aumentar seu lucro
líquido global, será que a autoridade fiscal conseguirá detectar o problema e, mais
difícil, comprovar a má-fé?
Pelo lado da autoridade fiscal, ela terá dificuldades em provar fraudes, mas
por outro lado terá facilidade em levantar indícios de fraudes, já que praticamente
todas as operações incluem certo grau de subjetividade.
Em relação a serviços, é difícil inclusive saber se o serviço foi de fato
prestado ou não e, caso tenha sido prestado, é difícil precificá-Io.

A dificuldade em

determinar se o serviço prestado deve ou não ser remunerado advém da distinção
que a OCDE faz entre "atividades de acionistas" e serviços.

Assim, um serviço

prestado pode não ser remunerado.
Um exemplo seria um serviço de auditoria contratado

pela matriz para

conferir alguma auditoria já feita por empresa filial. A filial dificilmente pagaria por
este serviço duas vezes.

Logo, seria um serviço efetuado

como atividade de

acionista.
Segundo a OCDE, para que o serviço seja objeto de remuneração para fins
fiscais, há necessidade de ele trazer resultados comerciais e/ou econômicos para
a empresa.

Há, também, a possibilidade da existência de serviços centralizados,

como planejamento,

coordenação,

controle orçamentário,

etc., que podem ser

cobrados.
Após ser determinado que o serviço de fato deve ser cobrado, há então a
necessidade de se precificar este serviço.
descritas anteriormente.

De novo, deve-se usas as diretrizes
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o resultado
Comparados

deve envolver a escolha do Método dos Preços Independentes

(CUP) ou do Método de Comparação

de Lucros (CPM).

deve ser usado sempre que houver um serviço comparável

O CUP

sendo demandado e

pago no mercado em que a empresa, que está pagando pelo serviço, se encontra,
ou se a empresa que está vendendo o serviço, também o faz para uma empresa
independente.
usado.

Quando não for possível usar o CUP, o CPM deve ser então

A condição

seria que existissem

atividades,

grau de risco e volume

semelhantes àqueles de operações independentes.
Em casos excepcionais

onde nenhum destes dois métodos

podem ser

usados se utilizaria os métodos que comparam o lucro (TNMM e o PSM).

11.3- Comparação das Linhas Gerais da CCDE com a Regulamentação

da

Seção 482 Americana
A semelhança no princípio norteador é a grande prova da similaridade dos
métodos adotados.

Desta forma, os métodos adotados para os bens tangíveis

são praticamente idênticos.
Uma diferença significativa é que a OCDE demonstra preferência pelos três
métodos tradicionais sobre os métodos que levam em conta o lucro, enquanto nos
EUA vale a lei do "melhor método".
Nas diretrizes finais da OCDE, o Método Transacional

da Margem Líquida

de Lucro (TNMM) é usado em vez do Método de Comparação

de Lucros (CPM)

porque muitos países se mostraram contrários à adoção do CPM (HAMAEKERS,
1995; TALY, 1996).

Na regulamentação

americana, o CPM precisa ser avaliado,

levando-se em consideração se a quantia cobrada em uma transação controlada é
baseada no princípio arm's length.

Esta avaliação se baseia na lucratividade

objetiva derivada de operações independentes que operam negócios similares em
condições similares.

,.

Em relação aos bens intangíveis, a OCDE recomenda o uso do Método dos
Preços Independentes

Comparados

(CUP), do Método do Preço de Revenda

(RPM) e do Método da Divisão de Lucros (PSM) em diferentes situações.

Os EUA

recomendam o CUP, o Método do Custo Mais Lucro (CPLM), o PSM e qualquer
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método não especificado de acordo com a regra do melhor método.

Além disso, a

legislação

tem que ser

americana

comensurável

considera

que o preço de transferência

Esta última regra não é

com a renda atribuída ao bem intangível.

adotada pela OCOE.
Por fim, em relação aos Acordos Preestabelecidos
Pricing

Agreements

- APAs)

pode-se

de Preços (Advance

dizer que os EUA têm posição

mais

favorável sobre o tema, enquanto a OCOE ainda espera maiores informações para
adotar este como o melhor caminho.

Neste caso, os EUA vêem nos APAs a

chance de melhor controlar as multinacionais
receita.

e, portanto, de diminuir perdas de

O elevado grau de comércio intrafirma nos EUA é o principal motivo desta

postura por parte do IRS.

11.4-Conclusão

da Seção 11

Este capítulo apresentou
americana

e das diretrizes

significativas,

da OCOE.

se considerarmos

princípio arm's length.

o processo de desenvolvimento
Foi descrito

há divergências

que tanto a OCOE quanto os EUA adotam o

A razão principal das diferenças é que a OCOE, apenas

publica diretrizes e não precisa legislar sobre o assunto.
um país e pode sofrer perdas significativas
legislação.

que

da legislação

Por isso, há flexibilidade

Os EUA, ao contrário, é

de receitas, caso cometa erros na

maior nas diretrizes da OCOE do que na

legislação americana.
Este fator precisa ser levado em consideração,
regras de preços de transferência que publicam.

quando se comparam as

O foco dos EUA no comércio de

bens intangíveis é um claro sinal de que este tipo de comércio é o mais difícil de
ser fiscalizado e é por onde as empresas podem conseguir diminuir as despesas
com impostos.

A OCOE adota uma postura mais flexível em relação à bens

intangíveis, para não estimular a bitributação.
Porém a postura agressiva dos EUA, levou este país a cometer excessos
que forem prontamente combatidos por seus parceiros comerciais.
mudanças

ocorridas - ou sugeridas-

1986-994 são experiências

na legislação americana

As seguidas

entre o período

ricas dos problemas que podem ocorrer quando há
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rigor excessivo

na legislação.

Se a maior potência do mundo foi obrigada a

desistir de mudanças radicais, é de se esperar que o mesmo possa acontecer com
qualquer país que tente este caminho.
Assim, as diretrizes da OeDE são mais conservadoras
princípios

e apenas adotam

que já tenham sido utilizados com algum sucesso.

Estas diretrizes

podem ser adotadas sem maiores problemas por outros países.

Já a experiência

na legislação
atentando-se

de outros

países,

para a especificidade

precisam

ser adotadas

com

mais cuidado

do país que pretende adotá-Ia e procurando

determinar suas possíveis conseqüências.
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111 - A Legislação Brasileira
A Lei n.? 9430 de 27 de dezembro de 1996, em seus artigos 18 a 24,
introduziu,
A

lei

no regime jurídico brasileiro, legislação sobre preços de transferência.

objetiva

controlar

transações

intrafirmas

internacionais

de

empresas

presentes

no país, de forma a torná-Ias mais transparentes,

permitindo que a

autoridade

fiscal tribute estas operações de acordo com a situação real destas

empresas.
A lei determina ainda que empresas não-coligadas,
residentes

de países considerados

legislação

de preços de transferência.

em operações

paraísos fiscais, também
A lógica embutida

com

estarão sujeitas à

neste item é que as

operações envolvendo paraísos fiscais têm menor fiscalização

por parte do outro

país e requerem maior cuidado por parte da Secretaria da Receita Federal (SRF).
De fato, a lei teve como principal objetivo evitar as fraudes grosseiras com
paraísos

fiscais: "foi um grande passo para diminuir

importações

e o subfaturamento

o superfaturamento

nas

nas exportações, na maioria das vezes não se

tratando de evasões lícitas, mas de fraudes até grosseiras" (HIGUCHI, HIGUCHI e
HIGUCHI, 1999, p.88).
A adoção de legislação sobre preços de transferência
país

mais

de

acordo

internacionalização
intrafirma.

com

a

do processo

prática

procurou colocar o

internacional.

O

processo

produtivo acaba por incrementar

o comércio

As empresas multi nacionais crescem em número e em importância e

os países tentam controlar as operações destas empresas.

Uma abordagem

parecida por todos os países facilita a fiscalização e evita guerras fiscais.
isso, a

de

legislação

brasileira

seguiu nitidamente

as diretrizes

Por

da OCDE e a

legislação americana sobre o tema. O conceito da abordagem de paraísos fiscais
nesta lei parece ter sido inspirado na legislação francesa.
Anterior à promulgação da lei, já havia na legislação brasileira referências à
regulação de preços de transferência, mas faltava lei específica.

Além da falta de

lei específica, que não estimulava fiscalização específica, havia ainda dois pontos
principais que facilitavam as fraudes.

Primeiro, o ônus da prova era da autoridade

fiscal, o que, em se tratando de preços de transferência,

torna muito difícil a
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autuação por parte da Secretaria da Receita Federal (SRF).

Segundo, a lei

considerava vínculo entre empresas apenas as relações societárias (PRICE
WATERHOUSE, 1998), o que facilita o mascaramento de operações.
A Lei n.? 9430/96 inverte o ônus da prova para o contribuinte e amplia a
definição do que significa "ser ligado" à pessoa jurídica, "abarcando não só
relações societárias, como também as comerciais e as associações meramente
empresariais, de caráter efêmero" (PRICE WATERHOUSE, 1998: 12).
Este capítulo relata e analisa a atual legislação brasileira em nove itens. O
item dez apresenta algumas conclusões deste capítulo.
111.1- Conceito de Pessoa Vinculada

A Lei n.? 9430/96 em seu artigo 23, incisos I a X, detalha os casos em que
se considera vínculo a pessoa jurídica domiciliada no Brasil:
"I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior;
II - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior;
111- a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, cuja
participação societária no seu capital social a caracterize como sua
controladora ou coligada, na forma definida nos parágrafos 1.0 e 2.0 do
artigo 243 da lei número 6404, de 15 de dezembro de 1976;
IV - a pessoa jurídica domiciliada no exterior que seja caracterizada
como sua controlada ou coligada, na forma definida nos parágrafos 1.0 e
2.0 do artigo 243 da lei número 6404, de 15 de dezembro de 1976;
V - a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa
domiciliada no Brasil estiverem sob controle societário ou administrativo
comum ou quando pelo menos dez por cento do capital social de cada
uma pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica;
VI - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que,
em conjunto com a pessoa jurídica domiciliada
no Brasil, tiver
participação societária no capital social de uma terceira pessoa jurídica,
cuja soma as caracterizem como controladoras ou coligadas desta, na
forma definida nos parágrafos 1.0 e 2. o do artigo 243 da lei número 6404,
de 15 de dezembro de 1976;
VII - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que
seja sua associada, na forma de consórcio ou condomínio, conforme
definido na legislação brasileira, em qualquer empreendimento;
VIII - a pessoa física residente no exterior que for parente ou afim até o
terceiro grau, cônjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou
de seu sócio ou acionista controlador em participação direta ou indireta;
IX - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que
goze de exclusividade, como seu agente, distribuidor ou concessionário,
para a compra e venda de bens, serviços ou direitos;
X - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, em
relação a qual a pessoa jurídica domiciliada
no Brasil goze de
exclusividade,
como agente, distribuidora ou concessionária,
para a
compra e venda de bens, serviços ou direitos.
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Fica claro, que o objetivo do legislador foi tentar enumerar todos os casos
possíveis de vinculação.
redigidas

Segue-se a tradição de legislações

brasileiras que são

de forma muita específica e muitas vezes até prolixa, tentando evitar

possíveis omissões, que acabariam permitindo algumas fraudes.
adotar princípios gerais, dando maior poder discricionário

Mais eficaz seria

para a SRF porque da

forma como foi feita esta lei, acaba penalizando todos os contribuintes,
aqueles que não estão tentando fraudar suas operações.

inclusive

Há aí sinais de que o

legislador não deposita inteira confiança no sistema judiciário brasileiro.
Estes critérios parecem ser bastante completos e parecem contemplar a
totalidade

de situações possíveis.

por especialistas
WATERHOUSE

No entanto, alguns problemas são levantados

em relação a este artigo.

Com respeito ao inciso VI, a PRICE

(1998, p.16) afirma que:
"de acordo com a Lei 6.404/76 (art. 243), são
coligadas as sociedades quando uma participa, com 10% ou
mais do capital da outra, sem controlá-Ia",
para em seguida
alertar que "essa situação mereceria maior disciplinamento
na Instrução Normativa, o que não ocorreu. Sua redação
poderá ocasionar distorções, estabelecendo vinculação entre
empresas que possuem, por questão de ordem operacional,
pequenas
participações
em
sociedades
de
capital
pulverizado, sem que sequer tenham conhecimento desse
fato, o que as tornará vinculadas e, portanto, sujeitas às
regras do fransfer pricing" (PRICE WATERHOUSE, 1998,
p.16/7).

Já SCHOUERI (1999) afirma que o conceito de vinculação

da OCDE é

mais amplo que o adotado pelo Brasil, porque considera qualquer participação no
capital, mesmo que não haja qualquer tipo de controle, ao contrário da legislação
brasileira, que considera vínculo apenas os casos em que a participação no capital
é superior à dez por cento.

t~

Não parece fazer sentido que uma empresa que detém dez por cento ou
mais do capital não estar ciente desta participação.
específico

Por isso as regras de caráter

adotadas no Brasil não são excessivamente

rígidas.

Nos EUA, por

exemplo, a Seção 482 do Código refere-se ao caso de duas ou mais organizações
comércio ou negócios pertencentes ou controladas, direta ou indiretamente, pelos
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mesmos interesses. O que é uma norma muito mais abrangente

que a legislação

brasileira .. A regulamentação estende ainda mais a norma, quando afirma que por
controle se deve entender qualquer tipo de controle, direto ou indireto, legalmente
realizado

ou não. (SCHOUERI,

americana,

1999).

Quando comparadas

com a legislação

as leis brasileiras são mais favoráveis ao contribuinte

americanas.

A crítica feita pela PRICE WATERHOUSE

do que as leis

parece não estar levando

em consideração a experiência internacional.
Já o inciso VII foi objeto de críticas, "porquanto contempla
vinculação

entre

administrativo

empresas

que

não

mantém

qualquer

laço

a hipótese de
societário

ou

e que apenas estão associados para a consecução de determinado

fim" (PRICE WATERHOUSE,
demasiadamente

1998, p.17). Realmente

este inciso parece ser

rigoroso, já que pode incluir empresas sem qualquer interesse

comum que não o projeto em questão.

Mas sempre existe a possibilidade de se

criar operações fictícias entre parceiros em determinado

projeto.

Mas, como o

objetivo do legislador era evitar qualquer "brecha" na lei, este item acabou sendo
incluído.
cometer

Sem dúvida, que quando a lei procura ser muito específica acaba por
excessos.

A PRICE WATERHOUSE

aponta

que os itens IX e X

estabelecem vinculação apenas pelo vínculo comercial, o que não se encontra nas
diretrizes da OCDE ou na legislação americana.

Argumentam

pouco plausível que possa haver transferência

de lucros via manipulação

preços

de

transferência

WATERHOUSE,

em

uma

relação

meramente

ainda que parece

comercial

de

(PRICE

1998).

Já Schoueri analisa esta questão de forma quase oposta, afirmando que a
análise

da legislação

brasileira

em relação à definição

de consórcio

permite

concluir que ela não procura alcançar transações entre pessoas jurídicas.

Ele

t
"1

argumenta que:
"o consórcio se define no .,

278 da lei das sociedades

anorumas
por
meio
de
seu
objeto:
executar
determinado
empreendimento, esclarecendo o parágrafo 1.° da mesma norma que o
consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato. Ora, se o
consórcio, por definição legal, limita-se a determinado empreendimento,
apenas em torno deste·é que se pode entender existir uma sociedade (de
segundo grau) entre as consorciadas, parecendo possível, daí, estender
a disciplina dos preços de transferência a outras relações entre as
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empresas, que nada tenham a ver com o empreendimento comum"

(Schoueri, 1999, p.41/2).
Fica

claro

esclarecidos

que estes

itens dão margem

e precisam

ser

pela SRF.

111.2- Importação

e Exportação

O Brasil optou por utilizar, ao contrário
distintos

a dúvidas

do resto do mundo,

para a exportação e para a importação na legislação

transferência.

métodos

sobre preços de

A motivação do legislador parece ter sido a de não aumentar o

custo dos exportadores nacionais. À época da publicação da lei, em 1997, o Brasil
era caracterizado

como um país com um setor exportador

débil, devido à política

de câmbio sobrevalorizado e de altas taxas de juros, características

dos primeiros

anos do Plano Real. O legislador procurava, então, diminuir ao máximo os custos
de exportação que adviriam desta lei. Do outro lado, o setor importador crescia até mais que o desejado - e tinha melhores condições

de arcar com custos

maiores.
A regra dos preços de transferência

para as operações

de importações

segue três métodos, análogos aos métodos tradicionais adotados pelas diretrizes
da OCDE e pela legislação americana.
Segundo o artigo 18 da Lei n.? 9430/96 os custos, despesas e encargos
relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de importação ou
de aquisição,
dedutíveis

nas operações efetuadas com pessoa vinculada,

na determinação

determinado
Comparados

somente serão

do lucro real até o valor que não exceda ao preço

por um dos seguintes métodos: i) Método dos Preços Independentes
(PIC); ii) Método do Preço de Revenda Menos Lucro (PRL); e iii)

Método do Custo de Produção Mais Lucro (CPL).

/'-

As empresas podem escolher o método que adotam, sem necessidade de
comunicação

à Secretaria da Receita Federal. A única limitação é que empresas

importadoras que utilizam o bem, serviço ou direito importado para produção pela
própria empresa de um bem, serviço ou direito não poderão utilizar o método PRL.
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o Método

dos Preços Independentes Comparados

(PIC) é definido como a

média aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares,
apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e
venda, em condições de pagamento semelhantes.
Há três possibilidades

de comparação

entre a operação

controlada e a

operação independente. Pode-se comparar a operação controlada com operação
de produtos idênticos ou similares: i) vendidos pela mesma empresa exportadora

à pessoa jurídica não vinculada, residente ou não neste país; ii) adquiridos pela
mesma empresa importadora, de pessoa jurídica não vinculada residente ou não
neste país; iii) em operações de compra e venda praticadas entre outras pessoas
jurídicas não vinculadas, residentes e domiciliadas no exterior ou no Brasil (Brasil,
Secretaria da Receita Federal (1997), artigo 6.°, parágrafo único da IN n.? 38).
Os preços podem ainda ser ajustados por critérios de comparabilidade
incluem: i) o prazo de pagamento; ii) as quantidades negociadas,
por garantia de funcionamento

do bem ou da aplicabilidade

iii) a obrigação

do serviço ou direito;

iv) a obrigação pela promoção e publicidade; v) a responsabilidade
de fiscalização

da qualidade;

vi) os custos de intermediação

pelos custos

nas operações

realizadas pelas empresas não vinculadas; vii) o acondicionamento;
ao seguro(BRASIL,

que

viii) o frete e

Congresso Nacional, 1996).

Não sendo possível identificar operações de compra e venda no mesmo
período a que se referirem os preços sob investigação, a comparação poderá ser
feita com preços praticados em operações efetuadas em períodos anteriores ou
posteriores,

desde que ajustados por eventuais variações

nas taxas de câmbio

das moedas de referência, ocorridas entre a data de uma e de outra operação
(Brasil, Congresso Nacional, 1996).
Em referência ao princípio arm's length, o PJC é o método que melhor se
enquadra.
aplicabilidade

O problema

é que,

encontra diversas

como

limitações.

muitos

países

já

perceberam,

Como alternativa,

sua

os legisladores

brasileiros optaram por mais dois métodos o Método do Preço de Revenda Menos
Lucro (PRL) e o Método do Custo de Produção mais Lucro (CPL).
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o

Método do Preço de Revenda Menos Lucro (PRL) é definido como a

média aritmética dos preços de revenda dos bens, serviços e direitos, diminuídos
dos descontos incondicionais concedidos; dos impostos e contribuições
sobre as vendas; das comissões e corretagens

pagas; de margem de lucro de

vinte por cento calculado sobre o preço de revenda.
os

preços

de

compradores

revenda

praticados

pela

incidentes

própria

Somente serão considerados
empresa

importadora

com

não vinculados.

Deve-se esclarecer que os vinte por cento são, pelo menos em teoria, em
favor da empresa importadora, já que limita neste patamar a margem bruta sobre
esta operação.

Se uma empresa estiver operando com um percentual maior que

vinte por cento, não precisara fazer a mudança.

Se, no entanto, a empresa operar

com margem inferior, bastará comprovar perante a SRF que trabalha com esta
margem e poderá efetuar a alteração.
aos revendedores,

Como este método tem aplicação restrita

a Lei n.? 9430/97 permite ainda um terceiro método que é o

Método do Custo de Produção mais Lucro (CPL) ..
O Método do Custo de Produção Mais Lucro (CPL) é definido como o custo
médio de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no país
onde tiverem sido originariamente
cobradas

pelo país na exportação

produzidos,

acrescido

dos impostos e taxas

e de margem de lucro de vinte por cento,

calculado sobre o custo apurado (Brasil, Secretaria da Receita Federal (1997).
artigo 18, inciso 11, da Lei n.? 9430/96 e artigo 13 da IN n.? 38).
Este
exportador

método

parte,

e adiciona

portanto,

do custo

uma margem

médio

de produção

de vinte por cento.

do país

Para a empresa

importadora, este método pode trazer dificuldades já que a empresa exportadora
pode não estar disposta a divulgar tais custos. Para a Receita Federal, este
método traz dificuldades
estrangeiros,
serem

para a auditoria dos custos de produção em países

onde não tem jurisdição.

observados

discriminadamente,

Dentre outros, alguns dos aspectos a

são: os custos de produção
por componente,

1997); na determinação

deverão

valores e respectivos

ser demonstrados
fornecedores

(Brasil,

do custo do bem, serviço ou direito, adquiridos

pela

empresa brasileira, os custos acima elencados, incorridos pela unidade produtora
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no exterior, serão considerados proporcionalmente

às quantidades

destinadas à

empresa no Brasil (Brasil, 1997).
No caso de utilização de produto similar, para aferição do preço, o custo de
produção deverá ser ajustado em função das diferenças entre o bem, serviço ou
direito adquirido e o que estiver sendo utilizado como parâmetro

(parágrafo 6.°,

artigo 13, da IN n.? 38/97).
Quando o contribuinte importador utilizar mais de um método para o cálculo
do preço de transferência, será considerado dedutível o de maior valor apurado, o
que favorece à empresa, devendo o mesmo método ser utilizado durante todo o
período de apuração.
A flexibilidade

da lei em favor do contribuinte

princípio arm's length.

não está de acordo com o

Os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, utilizam o "the

best method rule", ou seja, deve-se usar o método
princípio

arm's length.

que melhor se aplica ao

.Segundo Schoueri (1999), nos EUA, os contribuintes

podem utilizar qualquer método para se atingir o preço arm's length correto, sem
se demonstrar a implicabilidade de outros. Mas se posteriormente

ficar averiguado

que haveria outro método que forneceria resultados mais confiáveis este outro
método

deveria ser utilizado.

Como há penalidades

pelas más escolhas,

se

imagina que as empresas consideram todos os métodos antes de suas decisões.
Conforme as diretrizes da OCOE também deve-se utilizar o método que mais se
aproxima do método arm's length. Entretanto, ao contrário, do modelo americano,
deve-se

provar que o método é apropriado e não que os outros não são tão

apropriados.

Isto traz diferenças práticas, já que provar que o método escolhido é

correto é mais fácil que provar que se utilizou o melhor dentre todos os métodos
possíveis.
Na legislação brasileira, se o preço praticado-pela

empresa for superior ao

da transação independente adotada como parâmetro de comparação,

a empresa

deverá adicionar a diferença ao lucro real e à base de cálculo da contribuição
social. Se o preço praticado pela empresa for, no entanto, inferior ao da transação
independente adotada como parâmetro de comparação, nenhum ajuste deverá ser
feito.
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A Receita Federal admite uma margem de cinco por cento dentro da qual o
preço

praticado

considerando

pela

empresa

pode

exceder

o

preço

de

comparação,

mesmo assim a comparação satisfatória.

As regras

para as exportações

importações com algumas adaptações.
nas operações

efetuadas

são bastante

similares

às regras de

Determina a lei que as receitas auferidas

com pessoa vinculada ficam sujeitas a arbitramento

quando o preço médio de venda dos bens, serviços ou direitos, nas exportações
efetuadas

durante

o respectivo

período de apuração

da base de cálculo do

imposto de renda, for inferior a noventa por cento do preço médio praticado na
venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no mercado brasileiro, durante o
mesmo período, em condições de pagamento semelhantes

(Brasil 1996). Quando

a empresa exportadora não tiver operações no mercado brasileiro, a lei determina
que deve-se usar os preços médios efetuados por empresas que comercializem
bens, serviços ou direitos idênticos ou similares.
Para a comparação de preços, não são considerados

os impostos pagos no
,I

Brasil, nem o valor de frete e seguro.

que pode apurar resultado menor para fins de pagamento
descontados,

_

.J..'.~"

O benefício é, desta fôrtlf~';';do exportador

no entanto, incentivos fiscais na exportação.

tributário.

Não são

Fica claro, o desejo do

legislador de não afetar a competitividade das mercadorias exportadas pelo Brasil.
Caso o preço de venda das exportações seja inferior a noventa por cento
do preço da operação independente, um dos seguintes métodos de comparação
será usado para arbitrar as receitas de exportação,

para fins de pagamento de

impostos.
O Método do Preço de Venda nas Exportações (PVEx) é definido como a
média aritmética dos preços de venda nas exportações

efetuadas

pela própria

empresa, para outros clientes, ou por outra exportadora nacional de bens, serviços
ou direitos, idênticos ou similares, durante o mesmo período de apuração da base
de cálculo do imposto de renda 'e em condições

de pagamento

semelhant~s

(Brasil, 1996).
O objetivo deste método é comparar as exportações da empresa brasileira
para a empresa

vinculada

com as da mesma empresa

brasileira

para uma

/
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empresa

independente,

exportadora

brasileira

ou, alternativamente,

comparar

com outra empresa exportadora

o preço da empresa
brasileira,

que exporte

produtos idênticos ou similares.
Para efeitos de comparação, a lei permite ajustes nos preços de acordo
com: prazos para pagamento; quantidades negociadas; obrigação por garantia de
financiamento
pela

do bem ou da aplicabilidade do bem, serviço ou direito; obrigação

promoção,

junto

ao público do bem, serviço

ou direito,

por meio de

propaganda e publicidade; obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade, do
padrão de serviços e das condições de higiene; os custos de intermediação
operações

de compra

considerando

e venda

praticadas

pelas

empresas

nas

não vinculadas,

para efeito de comparação dos preços; a diferença de custos dos

materiais;

fretes e seguros; riscos de créditos.

similares,

além dos ajustamentos

Para bens, serviços e direitos

acima serão permitidos

também

adaptações

para o período da investigação. Ou seja, caso não existam operações similares à
operação controlada, ocorrendo ao mesmo tempo das operações independentes,
pode-se fazer ajustamentos

nas taxas de câmbio e no preço das commodities,

para que a comparação seja mais realista.
O Método do Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Diminuído
do Lucro (PVA) é definido como a média aritmética dos preços de venda de bens,
idênticos ou similares, praticados no mercado atacadista do país de destino, em
condições de pagamento semelhantes, diminuída dos tributos incluídos no preço,
cobrados

no referido país, e de margem de lucro de quinze por cento sobre o

preço de venda no atacado.
A limitação de quinze por cento é de novo apenas uma opção para o
contribuinte,

podendo ser alterada mediante comprovação.

nos preços de comparação

que podem ser feitos

};10

.

Os mesmos ajustes

PVEx também podem ser

utilizados neste método.
O Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuído do
Lucro (PW)

é praticamente

igual ao método anterior.

.
:; .. ';'

-'

As únicas alterações são

que este método passa a levar em consideração os preços de varejo, em vez dos
preços de atacado, e a margem de lucro bruto passa a ser de trinta por cento.
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o

Método do Custo de Aquisição ou de Produção

Mais Tributos e Lucro

(CAP) é definido como a média aritmética dos custos de aquisição ou de produção
dos

bens,

serviços

contribuições

ou

direitos,

exportados,

acrescidos

dos

impostos

e

cobrados no Brasil e de margem de lucro de quinze por cento sobre

a soma dos custos mais impostos e contribuições

(inciso IV, parágrafo 3.° do

artigo 19 da Lei n.? 9430/96 e artigo 24 da IN n.? 38/97).
Este método é análogo ao CPL para importação. Entretanto, traz vantagens
para as empresas e facilita a fiscalização da SRF quando comparado com o CPL
para importação.
empresa

brasileira.

transferência
Federal

Isto porque os custos de que trata este artigo são os da própria
Desta forma,

a empresa

pode

baseado apenas nos próprios custos.

calcular

o preço

de

Para a Secretaria da Receita

(SRF), a facilidade também é maior, já que é mais fácil o acesso à

planilha de custo da empresa brasileira exportadora

em relação ao da empresa

localizada no exterior.
A partir do cálculo de um destes quatro métodos, o valor presumido das
exportações será atingido. A parcela das receitas que exceder ao valor da receita
de exportação
adicionada

efetiva já apropriada

na escrituração

ao lucro líquido, para determinação

da empresa

deverá ser

do lucro real, bem como ser

computada na determinação do lucro presumido e do lucro arbitrado (parágrafo 7.°
do artigo 19 da Lei n.? 9430/96).
Com a explicação de todos os métodos fica claro que o objetivo primordial
da lei não está em seguir o princípio arm's length e sim em não penalizar o
contribuinte
empresas

exportador brasileiro.

Todos os cuidados são tomados para que as

não incorram em riscos demasiados

que poderiam

prejudicar ainda

mais o frágil setor exportador nacional à época da publicação da lei. Em relação
aos Estados Unidos e as diretrizes da OCDE, pode-se dizer que a legislação
brasileira é muito menos normativa e dá maior flexibilidade aos contribuintes, com
menores custos.
Na legislação americana, por exemplo, as empresas devem estar prontas
para explicar a utilização do método escolhido, inclusive com as razões que as
levaram a não escolher outros métodos.

No Brasil, a empresa pode utilizar o
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método que melhor lhe convier. Além disso, o legislador brasileiro incluiu ainda a
possibilidade

de a empresa não aplicar as regras dos preços de transferência caso

comprove que está "conquistando novos mercados", ou seja, que esteja entrando
em um mercado que não estava presente anteriormente.

Mais uma vez fica clara

a preocupação do legislador nacional com o setor exportador nacional.

111.3- Juros
A questão dos juros também é tratada pela lei de preços de transferência.
Entretanto,
Central.
Banco

a lei regulamenta

apenas transações

não registradas

O legislador partiu do pressuposto de que as operações
Central

(BC)

são fiscalizadas

por esta

instituição

no Banco

registradas no

e, portanto,

não

precisariam de lei específica.
Para as operações regulamentadas
pagos ou creditados
registrado

pela lei, fica estipulado

a pessoa vinculada, quando decorrentes

que os juros

de contrato não

no Banco Central do Brasil, somente serão dedutíveis

para fins de

determinação do lucro real até o montante que não exceda ao valor calculado com
base na taxa Libor, para depósitos em dólares dos Estados Unidos da América
pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread,
proporcionalizados
Lei n.? 9430/96).

em função do período a que se referirem os juros (artigo 22 da
Caso o valor dos juros contabilizados

como despesa exceda o

limite de Libor mais três por cento, esta diferença será adicionada ao lucro real e à
base de cálculo da Contribuição Social (parágrafo 3.° do artigo 25 da IN n.? 38/97).
Por trás da lógica de incluir os juros na lei de preços de transferência, está
a possibilidade de evasões por meio de operações financeiras.

Sem dúvida, a lei

não acaba com as possibilidades de transferência de renda sem tributação para o
exterior, mas fecha um canal fácil e importante.

111.4- Flexibilização

/"

da lei

Além da conquista de novos mercados, a IN n.? 38/97 admite ainda duas
outras

possibilidades

transferência.

de dispensa de aplicação

das regras sobre

preços de
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A primeira é introduzida no artigo 33 desta Instrução Normativa.

É o caso

em a empresa obtiver um lucro líquido de no mínimo cinco por cento, antes da
contribuição

social do imposto de renda, das receitas

exportações

para empresas vinculadas.

comprovação

totais de vendas nas

Neste caso, haveria a necessidade

da

apenas das operações citadas.

A segunda é quando a receita líquida de exportação for inferior a cinco por
Neste caso, a lógica é que a pequena

cento da receita líquida do período.
importância
fraudes.

para a empresa das atividades

de exportação

não compensaria

Outra lógica possível é não inibir empresas de iniciarem o processo de

exportação, já que terão que ter receita de exportação

maior que cinco por cento

de sua receita total, para que haja necessidade de aplicação das regras de preço
de transferência.

Caso se insira neste item, a empresa precisa apenas apresentar

os documentos relacionados à própria operação.

111.5- Margem

de Divergência

A Instrução Normativa n.? 38/97 considera satisfatória a comprovação,
operações
como

com empresas vinculadas, quando o preço ajustado, a ser utilizado

parâmetro,

daquele

nas

divirja, em até cinco por cento,

constante

dos documentos

para mais ou para menos,

de importação

ou exportação.

Nessa

hipótese, nenhum ajuste será exigido da empresa, seja no lucro real, seja na base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido (artigo 36 da IN n.? 38/97).

111.6- Países com Tributação

Favorecida

Pode-se dizer que os países com tributação favorecida foram o maior alvo
desta legislação. O elevado grau de comércio com países com economias muito
pequenas indicava que havia fraudes e evasões de receitas fiscais via países com
tributação favorecida, vulgo paraísos fiscais.
Todas as operações com estes países estão sujeitas às regras de preços
de transferência,
nenhuma
envolvendo

mesmo que não envolvam empresas relacionadas.

das exceções
estes países.

Além disso,

de aplicação da lei pode ser usada nas operações
A legislação

francesa

parece

ter sido

a grande
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inspiradora desta parte da lei. A inclusão de paraísos fiscais entre as normas de
preços de transferência:,
"encontra paralelo na legislação francesa, na qual se encontra a
indedutibilidade dos juros e outras despesas, inclusive raya/ties e
pagamentos por serviços, efetuados a residentes em um território
estrangeiro, onde se submetem a um 'regime fiscal privilegiado', o qual
se define, como aqueles em que não há tributação da renda ou em que a
tributação é 'notoriamente menos elevada que na França'. O artigo 57 do
Código Geral de Impostos estende a disciplina dos preços de
transferência a todas as transações com empresas estabelecidas em
Estados com o regime fiscal privilegiado" (Schoueri, 1999, p.46).

São considerados países com tributação favorecida aqueles países que não
tributam a renda ou que a tributem à alíquota máxima inferior a vinte por cento. O
alto

número

Secretário

de fraudes

é justificativa

suficiente

para

tal procedimento.

O

da Receita Federal, por meio do Ato n.? 32, de 02 de abril de 1998,

declarou que estão sujeitas às regras do fransfer pricing as operações financeiras
e de comércio exterior realizadas com pessoas físicas ou jurídicas residentes ou
domiciliadas

nas Ilhas Virgens

Britânicas,

Holandesas (PRICE WATERHOUSE,

nas Ilhas Cayman

e nas Antilhas

1998). Além destes países, a lei se aplica a

todos os países com tributação favorecida.
No México também a lei aplica medidas especiais para países com baixa
tributação.

Mas lá o contribuinte tem a opção de comprovar que as operações não

foram efetuadas com pessoas coligadas.

Caso consiga comprovar que foi uma

operação ordinária de mercado, o contribuinte não precisa se submeter às leis de
preços de transferência.
mas na verdade,

(SCHOUERI, 1999:). SCHOUERI

a legislação

brasileira

elogia a lei mexicana,

é neste ponto mais sensata

que a

mexicana. Provar que não se trata de operação entre empresas coligadas não é
suficiente

em transações

com paraísos

fiscais.

empresas para fins únicos de evitar a lei de preços

A facilidade

9~transferência

requer medidas especiais. Na verdade, há presunção

de se montar
nestes países

de que as empresas que

estão nestes países o fazem para evitar pagamento de tributos.

A lei brasileira,

portanto, parte deste pressuposto para incluir todas as operações entre empresas
brasileiras e empresas em paraísos fiscais.

Além do mais, não é fundamental
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para o país facilitar o comércio com estes países.

Neste sentido, fez melhor o

legislador brasileiro.

111.7- Alteração de Percentuais da lei
Além
diferentes
Ministro

da possibilidade
daqueles

de se comprovar

que determinam

da Fazenda

percentuais

a lei, a legislação

altere os percentuais

de margem

situações excepcionais. As alterações de percentuais
serão

efetuadas

atendimento
economia,

em caráter

a solicitação

geral,

setorial

de entidade

de lucratividade

permite

de lucro fixados em

a que se refere este artigo

ou especifico,

de classe

ainda que o

de oficio ou em

representativa

em relação aos bens, serviços ou direitos

de setor da

objeto de operações por

parte das empresas representadas, ou, ainda, em atendimento

a solicitação da

própria empresa interessada (parágrafo 1.° do artigo 30 da IN n.? 38/97).
pedidos

de alteração

de percentuais

efetuados

por setor econômico

Os

ou por

empresa formarão processos sob a forma de consulta (parágrafo 2.° do artigo 30
da IN n.? 38/97).
A flexibilização

da lei permite efetuar alterações

que não condizem com a

prática do mercado para a indústria ou setor específico. A flexibilização da lei deve
ser considerada

positiva desde que realmente passe pela Receita Federal e não

seja de vontade exclusiva do Ministro da Fazenda. A ratificação pela Comissão de
Economia

e Finanças

transparência

da Câmara

e/ou Senado

Federal

poderia

dar maior

ao tema, mas haveria também riscos de maior burocratização.

De acordo com a essência da lei já mencionada,

fica a empresa sujeita às

regras do preço de transferência incumbida de demonstrar
processo de cálculo e submetê-los aos Auditores
(AFTNs) para fiscalização.

e documentar todo o

Fiscais do Tesouro

Caso a documentação i~eja considerada

Nacional

insuficiente,

os AFTNs determinarão os preços de transferência a serem cobrados para fins de
tributação.
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111.8 - Royalties
Os royalties
transferência.

foram

deixados

de fora

da

legislação

sobre

preços

de

A opção do legislador brasileiro não tem sentido econômico já que

os roya/fies fazem parte das operações intrafirmas e por isso deveriam ter sido
incluídos na lei. Não parece haver justificativa plausível para tal "esquecimento".

111.9- Diferenças

entre as Regras do Preço de Transferência

Dispostas

no

Brasil, na CeDE e nos EUA
A OCDE e os EUA consideram uma pessoa ou empresa vinculada, à outra
no exterior, qualquer relação de controle, direta ou indireta.
apenas a relação de controle direto é abordada.

No caso brasileiro,

Em compensação,

brasileiro incluiu que qualquer acordo comercial de exclusividade

o legislador

para a compra

de bens, serviços e direitos será considerado como vínculo comercial.
A legislação brasileira adota percentuais prefixados
não existe na sistemática de preços de transferência

(safe harbors), o que

adotados pelas diretrizes da

OCO E ou pelos EUA. Além disso, a legislação brasileira no seu artigo 18 excluiu
os roya/fies das leis relativas aos preços de transferências.

Nos EUA e nas

diretrizes da OCDE, estas normas se aplicam também aos roya/fies.
A lei brasileira permite que o contribuinte escolha o método que lhe for mais
razoável.
produzir

Nos EUA e nas diretrizes da OCDE, deve ser eleito o método que
o preço mais razoável para a operação,

se comparado

com aquele

praticado entre empresas independentes não vinculadas.
A lei brasileira dispensa de comprovação
comparação

estabelecidos

dos preços pelos métodos de

em função do lucro líquido apurado pelo contribuinte

em relação às receitas de exportação.

Estes termos não são empregados

pelos

EUA ou recomendados pela OCDE.

o
dois

Brasil usa apenas os métodos tradicionais,

métodos,

não previstos

enquanto os EUA adotam

no Brasil, que comparam

o lucro

líquido das

operações praticadas entre partes relacionadas com aquele obtido em face das
demais operações da empresa; são eles o Método da Divisão de Lucros {Profit
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Split Method - PSM) e o Método Transacional do Lucro Líquido (Transactional Net
Profit Method - TNPM).
Além disso:
"a lei brasileira prevê uma margem de divergência aceitável
entre o preço real e aquele praticado segundo os métodos colocados à
disposição do contribuinte para o cálculo do preço de transferência. As
regras norte-americanas e da OCDE não prevêem essa margem.
Entretanto, Brasil e EUA estabelecem o conceito de erm's length range
que é uma variação dos preços ou da margem de lucro dentro da qual o
preço fixado sob análise é aceito e não sofrerá ajustes pelas autoridades"
(PRICE WATERHOUSE, 1998, p. 67).

111.10- Conclusão

da Seção 111

Este capítulo relatou a legislação brasileira sobre preços de transferência.
Além disso, foram apontadas alguns problemas
Brasil.

com a legislação

adotada no

Se verificou que a legislação brasileira é, em geral, mais branda que a

legislação

adotada pelos Estados Unidos da América

(EUA) e, também, mais

branda que as diretrizes da OCDE.
Se argumentou que o legislador brasileiro optou pela simplicidade, já que é
o primeira legislação sobre o tema. A legislação brasileira se aproxima muito da
legislação americana de 1968. O legislador optou por dar o benefício da dúvida
ao contribuinte.
legislador

Assim, a lei está repleta de safe harbors. Parece que a opção do

foi sensata, já que diminui

os riscos

e custos envolvidos

com a

introdução da lei.
Entretanto, depois de quase quatro anos de introdução da legislação sobre
preços de transferência,
possíveis

modificações

há necessidade
na lei.

Estas

de se começar
modificações

levando-se em conta suas possíveis conseqüências.
possíveis

conseqüências

sobre

o

as discussões

precisam

sobre

ser adotadas

A próxima seção analisa as

investimento /*"estrangeiro

direto

decorrentes de mudanças na legislação sobre preços de transferência.

no

país
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IV - A Relação da Legislação
Investimento Estrangeiro Direto

sobre

Preços

de Transferência

com o

As empresas multinacionais consideram uma série de fatores ao decidirem
investir

em determinado

país. Obviamente,

o primeiro

fator considerado

é o

potencial de aumento de lucros desta empresa, a partir deste investimento direto.
Para que a empresa saiba se terá lucro, ela considera

fatores como demanda

local e potencial de crescimento desta demanda; condições econômicas presentes
e perspectivas

futuras; custo da mão-de-obra

local; padrão

de consumo

da

população; padrões culturais; estabilidade política do país; a variância cambial do
país; os impostos locais, etc.
Todos estes fatores, dentre outros,
multinacionais

influem

na decisão

das empresas

de investir ou não. A questão que este trabalho procura responder

é até que ponto a mudança nas legislações sobre preços de transferência

pode

afetar o fluxo de investimento direto.
O ingresso do investimento de portfólio vem sendo maior do que o ingresso
de investimento
tabela 4.1).

direto, nos últimos anos no Brasil (Banco Central,

Entretanto, se considerarmos

saída), o investimento

o ingresso

1998) (ver

líquido (ingresso menos

direto vem sendo sempre maior que o investimento

em

portfólio (ver tabela 4.1) Optou-se por não se analisar este último neste trabalho
porque os investimentos diretos têm maior relação com preços de transferência,
além de serem mais importantes para o crescimento
investimento em portfólio está mais diretamente

de longo prazo do país.

O

relacionado às taxas de juros da

economia brasileira.

,

<'j,,'
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TA BELA 4.1 - nvestirnen t o es t ranqerro d'Iret o e em po rtfc010
r no B rast'1
Investimento
Ano
Direto
Portfólio
ingresso
5.091
24.838
1.163
1995
saída
22.544
saldo
3.928
2.294
ingresso
18.594
39.552
1996
saída
1.660
34.552
saldo
16.933
5.300
ingresso
9.963
26.077
1997
saída
521
20.038
saldo
9.442
6.039
ingresso
28.618
31.830
1998
saída
2.609
33.682
saldo
-1.851
26.009
Fonte: Banco Central do Brasil - Relatórios de 1998 e 1996.
Assim, este capítulo discute primeiramente
uma

empresa

de

investir

em

um

país

a diferença

desenvolvido

nas decisões de

e

em

países

em

Em seguida, é analisada a forma pela qual a legislação sobre

desenvolvimento.

preços de transferência

pode afetar as decisões

de empresas

em investir no

Brasil. Finalmente, é apresentada as principais conclusões deste capítulo

IV.1 - Diferenças

entre Países Desenvolvidos

e em Desenvolvimento

em

Relação a Objetivos para Polítlcas sobre Preços de Transferência
A concentração
os investimentos
distinto

de investimentos em países desenvolvidos

em países desenvolvidos

e não são substitutos

perfeitos.

investimentos

diretos

estrangeiro

no

desenvolvidos,

e os países desenvolvidos

é sinal de que

e em desenvolvimento
Em 1995, em torno

mundo

tinham

origem

têm caráter
de 90% dos
em

países

eram o destino de 65% do total do

investimento direto estrangeiro.
Este trabalho introduz uma distinção entre estes dois tipos de investimento
direto estrangeiro

e a forma como a legislação

interfere em cada um destes casos.

sobre preços de transferência
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IV.1.1 - O Caso dos Países Desenvolvidos
Lee (1997) relata que o objetivo da legislação sobre preços de transferência
não é o de atrair nem o de repelir investimentos,

mas que na realidade esta

legislação pode ser considerado como custo fiscal para as empresas. Sem dúvida,
a legislação
fiscal.

A

sobre preços de transferência

pode ser considerada

como custo

pergunta a ser respondida, então, passa a ser se as multinacionais

levam em consideração os custos fiscais.
Cummins

&

Hubbard

(1995)

em

estudo

sobre

estrangeiro

de empresas americanas em subsidiárias

Alemanha,

França e Japão rejeitam a simples afirmação

mudam

as decisões

de investir das empresas,

investimento

direto

no Canadá, Reino Unido,
que os impostos não

e afirmam

que as taxas de

impostos do país de onde sai o capital e do país recipiente deste investimento
devem ser considerados em modelos de investimento.

Além disso, eles estimam

uma resposta significativa no nível da firma, ao custo ajustado (incluindo impostos)
do custo do capital. Os resultados indicam que para cada ponto percentual de
aumento de impostos há uma diminuição da taxa anual de investimento direto
também em um por cento.
As colocações acima permitem inferir que a legislação
transferência

sobre preços de

pode influir nas decisões de investir das empresas ao aumentarem o

custo fiscal real do investimento.
preços de transferência

O problema

é que é praticamente

em relação à legislação sobre
impossível

calcular precisamente

estes custos, ao passo que outros impostos têm alíquota predeterminada

e podem

ser mais precisamente estimados.
Por exemplo,

imaginemos

relação a preços de transferência,
fiscalização

que o país A tenha
ao país B.

legislação

Imaginemos,

idêntica, em

no entanto, que a

no país A seja muito mais rígida, sendo as empresas

neste país

obrigadas a um número muito maior de correções devido à atuação da autoridade
fiscal e, além disso, o número de disputas judiciais é relativamente

elevado.

Se

uma empresa pretende entrar em um destes países e se engajar em operações
intrafirmas, ela terá custos maiores em relação a preços de transferência

no país
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A em relação ao país B, apesar de ambos os países terem exatamente a mesma
legislação sobre o assunto.
O poder discricionário da autoridade fiscal em relação à legislação sobre
preços de transferência acaba por tornar impossível que se calcule precisamente
o custo fiscal de cumprir a lei. Além disso, as multi nacionais não atuam como
corpo homogêneo,

com gerenciamento

totalmente

centralizado

ou com rumos

totalmente definidos centralmente.
Como observado no capítulo 1, a solução seria um acordo internacional que
adotasse

o

Global

Formulary

Apportionment

(GFA)

em

todos

os países,

diminuindo custos para empresas e autoridades fiscais e diminuindo incertezas e o
poder discricionário da autoridade fiscal.
Entretanto, o "consenso" do princípio arm's length impossibilita esta solução
no curto ou médio prazos. Para as empresas resta um estudo da legislação sobre
preços de transferência
autoridade

de cada país, além de uma avaliação

da atuação da

fiscal, como forma de se ter uma idéia dos custos de investir em

determinado país.
Para decisões de investir em países desenvolvidos,
a grande maioria dos países adota legislações
muito próximas.

deve-se considerar que

sobre preços de transferência

A exceção fica por conta dos EUA, que adotam uma legislação

muito mais "agressiva".

Como maior mercado consumidor em termos de valores

do mundo, este país tem um poder muito forte em relação às multinacionais, por
isso sua maior preocupação

não é com o reflexo da legislação

investimentos que recebe, já que este tem comportamento
aperfeiçoamentos

no fluxo de

inelástico em relação a

na legislação sobre preços de transferência.

A posição deste

país eqüivale

a um "poder de monopólio"

muito grande, e a dependência

das

multinacionais

em relação a este país é maior do que a dependência deste país

em relação a multi nacionais. Por isso, há maior liberdade para legislar de forma a
tentar maximizar a receita fiscal do governo.
O restante dos países precisa balancear o influxo de investimentos com a
receita fiscal dos respectivos governos.

O que acabou acontecendo foi a adoção

por todos estes países das diretrizes da OCDE, com algumas adaptações para a
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realidade local.

Como a grande maioria dos países desenvolvidos

faz parte da

CCDE, esta coordenação ficou mais fácil. Estes países conseguiram se organizar
para evitar uma "guerra" em relação a preços de transferência,
política comum.

adotando uma

O "cartel" dos países acabou sendo eficiente e redundou em

legislações parecidas com poucos espaços para a manipulação

dos lucros pelas

multinacionais via manipulação do comércio intrafirma.
A grande

diferença

agora se refere ao rigor do acompanhamento

da

autoridade fiscal, das medidas corretivas adotadas, dos custos judiciais, etc.
grande pergunta que se faz é se as empresas

levam em consideração

A

estes

custos para a tomada de decisão de investir no exterior.
A pesquisa mundial realizada pela Ernst & Young em 1997 e 1999 ajuda a
se ter uma idéia da medida em que as políticas de fransfer pricing afetam a
decisão de investir em países desenvolvidos.
em

1999

das

consideravam

matrizes

de

Por exemplo, 52% em 1997 e 61%

multinacionais

que

o tópico "preços de transferência"

participaram

da

pesquisa

como o mais importante em

finanças internacionais que estas empresas enfrentariam

nos próximos dois anos

(Ernst & Young, 1997 e 1999).
Ainda
subsidiárias

mais importante

foi o tópico

de empresas multinacionais.

"preços

de transferência"

para as

Para estas, a resposta fransfer pricing

foi escolhida por 80% das multi nacionais em 1997 e por nada menos que 97%
destas em 1999, para a mesma pergunta.
Estes
multinacionais

resultados

aparentemente

deveriam

em tributação internacional

comprovar

as

nos próximos dois anos?" parece muito

responderam

à pergunta:

"Quando

transferência é considerado na organização?".
de 37%

que

Entretanto, a pergunta "qual é o tópico mais

ampla e pode ser considerada sob diversos aspectos.
empresas

indicar

certamente consideram a legislação sobre preços de transferência

em suas decisões de investimento.
importante

claros

consideraram

preços

ou por que o tema preços de
Destas, um surpreendente número

de transferência

seus métodos às autoridades

Por exemplo, as mesmas

apenas

quando

precisaram

fiscais, ou seja, depois de todas as

transações intrafirmas já terem ocorrido. Além destas, 29% consideram os preços
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de transferência
feita.

apenas depois da decisão estratégica

Se somados aos 4% que simplesmente

transferência,
preços

temos que 70% das empresas

de transferência

verdadeiro

como estratégia

da empresa já ter sido

nunca consideraram
não consideraram

para a empresa.

preços de

a questão de
Ora, se isto é

para as decisões das empresas depois de estabelecidas,

fica difícil

acreditar que a questão preços de transferência possa ser essencial para decisões
de novos investimentos das empresas multinacionais.
Em relação ao restante de empresas
pode-se

dizer que elas consideram

novos investimentos,
que considerem

correspondentes

aos outros 30%,

a questão de preços de transferência

em decisões de separar processos

preços de transferência,

produtivos, etc.

em

Ainda

a pergunta da pesquisa não especifica

em que grau de importância estas empresas consideram

preços de transferência

em suas decisões.
Apesar de as informações impedirem conclusões precisas, os indícios são
suficientes para concluir que o papel dos preços de transferência
investir

de empresas

secundário.

multinacionais

em países

Sem dúvida não é determinante.

"critério de desempate" do que critério primário.

em decisões de

desenvolvidos

é, em geral,

Pode ser considerado mais como
A "cartelização

das legislações"

com papel central exercido pela OCDE parece ser o responsável por este fato.
Parece claro que o melhor caminho para os países desenvolvidos

que

precisem de investimento externo é que adotem as diretrizes da OCDE, mas sem
exercer controle excessivamente

rigoroso, procurando

adotar soluções de baixo

custo para eventuais disputas, para que os preços de transferência
negativamente
dependentes

seu desempenho.

Ao contrário, países que se consideram menos

de investimentos externos e/ou que tenham posições estratégicas

em relação a multinacionais podem adotar soluçõ~,~ mais rigorosas.
por exemplo, tem uma das fiscalizações mais duras do mundo.
economia
impostos

não afetem

altamente

internacionalizada

seja dependente

O Canadá,

Sua posição de

faz com que boa parte da receita de

da legislação

sobre preços de transferência

atuação da autoridade fiscal na fiscalização da aplicação da lei.

e da
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A

posição

estratégica

ao lado da

maior

economia

do mundo

inibe

alternativas de investimento em outros países. Assim, o Canadá pode adotar uma
política

rigorosa

em relação

a preços

de transferência,

sem

reflexos

mais

significativos no grau de investimento externo desta economia.
A conclusão é que países desenvolvidos

têm a possibilidade

diretrizes da OCDE e variar o rigor da fiscalização

de acordo com sua posição

estratégica mundial e com sua condição macroeconômica.
atração de investimentos,
suficiente

O rigor das políticas

transferência

tem poder de repelir investimento,

políticas

preços

investimentos.
transferência

de transferência

Neste

Se há necessidade de

a legislação sobre preços de transferência

para alcançar este objetivo.

de

de adotar as

caso,

mais

a adoção

de

de preços de

mas dificilmente

frouxas

tem

uma

a adoção de

o poder

legislação

não será

de atrair

de preços

de

é importante, devendo-se dar incentivos fiscais de outra natureza.

que possam afetar mais diretamente

as decisões

de investir de empresas em

países desenvolvidos.

IV.1.2 - O Caso dos Países em Desenvolvimento
Como já foi dito, há diferenças significativas entre decisões de investimento
direto em países desenvolvidos
cento

de

todo

desenvolvidos,

o

e em desenvolvimento.

investimento

direto

o que demonstra

mundial

Sessenta e cinco por

se

concentra

que estas economias

consumo para absorver estes investimentos.

de

decisões

de baixar custos produtivos.

oportunidades
de retorno.

investir

em países

Entretanto, demonstra também que

em desenvolvimento

,(~~

Via de regra, as

estão

Podem também

de investimento no mercado consumidor
Entretanto,

relacionadas

a

estar relacionadas

a

local, com taxas maiores

neste último caso estas taxas de retorno são muito

maiores do que as taxas de retorno em países desenvolvidos.
casos,

os investimentos

em países

em desenvolvimento

marginais do investimento total das empresas multinacionais
pequena porcentagem.

países

têm maior renda de

há riscos maiores em relação a países em desenvolvimento.
decisões

em

Este alto retorno compensa

etc. que as empresas enfrentam.

Na maioria dos
significam

frações

ou no máximo uma

os riscos político, cambial,

Claro que este cenário tem mudado ao longo da
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década de 90, em relação a países em desenvolvimento
Malásia,

Singapura, Coréia do Sul, etc.'

parcelas

maiores do investimento

como Brasil, Argentina,

Estes países têm conseguido atrair

das multinacionais.

Ainda

assim, há, de

maneira geral, exigência de taxa de retorno muito acima da média dos países
desenvolvidos.
Esta diferença
investimentos
significativa.

entre

no tipo de investimento
países

desenvolvidos

sugere
e

em

que a competição
desenvolvimento

por

não

é

Muito mais significativa é a competição entre países desenvolvidos,

pela maior parte do capital da empresa que procura um retorno sobre capital não
muito

alto,

mas

desenvolvimento,
procuram

com

risco

limitado,

e

a

competição

entre

pela menor parte do capital das empresas

altos retornos, mas admitindo

ideal

de

investimento

com

maior grau de incerteza.

uma

porcentagem

em

multinacionais que

palavras, o que este trabalho sugere é que as multinacionais
portfólio

países

Em outras

determinam seu
predefinida

entre

investimento de maior e menor risco e que a partir de então se preocupam com a
escolha do local, procurando atingir algum número próximo ao portfólio ideal, de
acordo com as oportunidades a que as empresas têm acesso.
Esta diferenciação é importante para se entender como a legislação sobre
preços de transferência

tem tratamento

diferenciado

em países desenvolvidos

quando comparados com países em desenvolvimento.
Para países em desenvolvimento,
um dos componentes
entrará,

da análise de risco do país.

quando considerada,

desenvolvimento
desenvolvidos

a legislação será mais importante como

deverão

ter

Para países desenvolvidos,

como parte dos custos.
estratégias

diferentes

em

daquelas

os países em
dos

para que os investimentos diretos não sejam rejeitados.

importante ressaltar que, assim como na realidade.dos
países

Assim,

desenvolvimento

dificilmente

países
Torna-se

países desenvolvidos, os

consequirao

atrair

capital

pelo

afrouxamento - ou não-adoção - de legislação sobre preços de transferência.

I A China é uma exceção.
O tamanho de sua população que representa em torno de 1/5 da população mundial
põe este país em posição estratégica fundamental para o crescimento futuro das empresas. O maior mercado
consumidor do mundo já é o terceiro país que mais recebe investimento externo do mundo atrás apenas dos
EUA e do Reino Unido. Sua característica de país em desenvolvimento precisa, portanto, ser relativizada.
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Pode-se pensar em algumas exceções a esta regra.
considerados

Por exemplo, países

paraísos fiscais podem atrair capitais como forma de burlar as leis

sobre preços de transferência.

Portanto, a não-adoção de leis sobre o tema pode

incentivar o influxo de investimento neste país.

Todavia, a rigidez

atual das leis

em diversos países tem inibido esta prática. Além disso, paraísos fiscais tendem a
atrair empresas de fachada e/ou empresas que têm intenções de burlar leis em
outros países.
A natureza da legislação

sobre preços

de transferência

tem, portanto,

caráter distinto e precisa ser abordada de forma distinta em países desenvolvidos
em relação a países em desenvolvimento.
fazer,

alguns

transferência

argumentam

Os analistas diferem na análise do que

que a presença

de legislação

é um "desincentivo" para o investimento

sobre

preços de

estrangeiro direto, porque

este tipo de legislação restringe a liberdade das empresas multinacionais de se
protegerem em um ambiente de risco elevado.

Outros, ao contrário, argumentam

que a falta, e não a presença, de legislação sobre preços de transferência é que
desestimula

o

investimento

estrangeiro

direto.

Isto

porque

empresas

multinacionais podem alocar mais lucros para países que têm uma legislação mais
agressiva em relação a preços de transferência

para minimizar os riscos fiscais

(Ernst & Young, 1997:1).
Estas diferenças nas análises são conseqüência
investimento

da não distinção entre

estrangeiro direto (FDI) em países desenvolvidos

e em países em

desenvolvimento.
A afirmação de que países com políticas de preços de transferência mais
agressivas podem estimular a transferência de lucros para determinado país serve
apenas

para países desenvolvidos

que são considerados

importantes

pelas

multinacionais (ainda assim, esta afirmação precisaria de confirmação empírica).
Já a ausência total de legislação
oportunidades

para que as empresas

sobre

preços

se defendam

de transferência

de riscos maiores,

abre
mas

também é sinal de que o país carece de estrutura institucional avançada capaz de
alinhar este país com países desenvolvidos

em relação à tributação internacional.

Por isso, esta estratégia só servirá para países em desenvolvimento,

que não têm
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instituições estruturadas suficientes para garantir o bom funcionamento
adoção

de leis sobre preços de transferência

empresas

multi nacionais porque

limita seus

pode ser prejudicial

mecanismos

também um indicador de que o país é minimamente
caminho do desenvolvimento,
Portanto,

de defesa,

para as
mas é

organizado e que procura o

dentro de parâmetros

países mais estruturados

da lei. A

institucionalmente

internacionalmente

aceitos.

devem adotar legislação

sobre preços de transferência.
Por isso, países em desenvolvimento

com economias

estruturadas,

com

relativa organização institucional, como por exemplo Brasil, Argentina, Coréia do
Sul, etc., devem sim adotar a legislação sobre preços de transferência.

Outros

países, onde não existem instituições fortes, em situações de gU,erra civil, onde a
economia

carece

de

estrutura

ou

paraísos

fiscais

devem

permitir

que

multi nacionais se defendam das incertezas por seus próprios meios para evitar a
perda de influxos de capitais.
Esta afirmação em relação aos países em desenvolvimento

com economias

e instituições mais estruturadas (que agora passo a chamar de principais países
em desenvolvimento)

pode ser comprovada

pelo discurso do representante da

Coréia do Sul no Congresso "Taking International

Business: emerging trends in

APEC and OECO Economies" de 1997:
"the uncertainty of doing business is one of the greatest negative factors
inhibiting the growth in FOI (Foreign Oirect Investment). Furthermore, the
report (Taxation and Foreign Oomestic Investment 1995, OECO) says that
non-tax factors like uncertainty and the transitional status of the countries'
legal framework could be 50 significant as to make tax incentives useless.
It is hard to say that ali these results can be· applied to ONMEs
(economias dinâmicas não pertencentes à OECO) , but they could be
useful hints for ONMEs that want to induce FOI; Transfer Pricing taxation,
including uncertainty in Transfer Pricing practices, could be barriers to
FOI, 50 it is important to eliminate the uncertainty in Transfer Pricing
Practíces'" (Lee, 1997:128)3.

Os parênteses foram colocados para ajudar na compreensão da citação.
ambiente de incerteza para fazer negócios é um dos principais fatores a inibir o crescimento do
investimento estrangeiro direto. Além disso, a publicação da OCDE - Investimento Estrangeiro Direto e
Tributação- de 1995 relata que fatores não-tributários como "incertezas" e o estágio de transição do sistema
legal dos países podem ser tão significantes, que podem fazer com que incentivos fiscais sejam ineficazes. É
dificil determinar se esses resultados podem ser aplicados à Países de Economias Dinâmicas não pertencentes
a OCDE, mas eles podem servir como indícios para determinar o que estes Países, de Economias Dinâmicas
não pertencentes a OCDE, precisam fazer para atrair investimento estrangeiro direto; a tributação via
legislação sobre preços de transferência, incluindo incertezas na prática sobre este tipo de legislação, podem
2

3.0
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Será então que o caminho para os principais países em desenvolvimento
seria

o da introdução

transferência

-

ou manutenção

-

da legislação

sobre preços

de

com mudanças que diminuam o poder discricionário das autoridades

fiscais e locais e aumentem a certeza das empresas contribuintes?
Parece que as autoridades
assim.

coreanas

e o legislador

A legislação sobre preços de transferência

brasileiro pensam

é uma área com inúmeras

incertezas, já que deixa o rigor da aplicação da lei para as autoridades fiscais. É

à OCDE, que quiserem

por isso, que as economias dinâmicas não pertencentes

induzir o investimento estrangeiro direto devem eliminar incertezas na legislação
sobre

preços

representante

de transferência

(Lee,

1997: 130).

coreano neste Congresso.

Esta

afirmação

é do

O legislador brasileiro indo na mesma

direção permitiu que quase todas as dúvidas advindas da introdução da lei sobre
preços de transferência fossem resolvidas em favor do contribuinte.

Ainda que

estas possam ser consideradas posturas relativamente

de países

conservadoras

que precisam de investimentos externos, não há como negar que elas diminuem
incertezas

em

relação

ao

tema

e

diminuem

significativamente

possibilidade de a legislação sobre preços de transferência

qualquer

afetar negativamente o

influxo de investimentos para o país.
Entretanto, o melhor caminho dependerá

da situação de cada país.

Por

exemplo, países onde é notório que as instituições (incluindo a autoridade fiscal)
são corruptas não podem adotar uma legislação que conceda poderes ilimitados à
sua autoridade fiscal.
legislação

Outro exemplo, um país sem experiência

sobre preços de transferência

extremamente

rígida.

Mais conveniente

branda e simples para dar oportunidade

não pode introduzir
seria introduzir

em relação à
uma legislação

uma legislação mais

à autoridade fiscal de aprender com a
'ó\»

prática e também para criar uma imagem positiva para então tornar mais rígida e
eficiente a lei.
Sem dúvida, os países em desenvolvimento
percorrer

em relação ao aprimoramento

têm ainda um longo caminho a

da legislação

e das práticas de suas

servir de barreiras a entrada de investimentos estrangeiros diretos, e por isso é importante que se elimine as
incertezas relacionadas a este tema.
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autoridades
países

fiscais sobre preços de transferência.

em desenvolvimento

externo

têm sido recipientes

e já têm algum poder de barganha

No entanto,
crescentes

em relação

os principais

de investimento
às multinacionais,

permitindo que aperfeiçoem suas legislações sobre preços de transferência e que
intensifiquem
excessos

a fiscalização destas atividades.

Deve-se levar em conta que os

podem afugentar este investimento.

Mudanças

suaves e constantes

parecem ser o melhor caminho para estes países que podem assim analisar os
efeitos de cada etapa da mudança e obviamente mudá-Ias, se necessário.
Não é necessário eliminar todo tipo de incerteza em relação à lei, mesmo
porque isto não é possível em relação a preços de transferência.

A autoridade

fiscal precisa ter algum grau de liberdade para a aplicação da lei. O importante é
tratar estes processos de forma transparente.

Alguns países podem optar por um

intermediador independente internacional, especialmente
judiciais

muito morosos ou não desenvolvidos.

incertezas

em países com sistemas

A eliminação

de possíveis

por intermédio, por exemplo, da utilização de safe harbors pode ser

experimentada.

Todavia, este processo

não é fácil e pode tornar a lei mais

prolixa, com efeitos práticos contrários aos pretendidos.
Os países desenvolvidos devem servir de parâmetro
mudanças.

e de limite para as

Ou seja, a legislação em países em desenvolvimento

deve estar no

máximo no mesmo grau de rigidez do que a dos países desenvolvidos.

As

legislações devem utilizar o princípio arm's length ou alguma forma similar, já que
o "consenso" internacional imposto pelos países desenvolvidos
para abordagens revolucionárias.

Esta obediência momentânea ao princípio arm's

length não impede que a diplomacia

destes países busque alternativas a este

princípio, por meio de negociações internacionais
distribuição

que possam tornar mais justa a

de receita de impostos entre os países.

solução viável que facilitaria e estimularia
para a eficiência do comércio.

O GFA parece ser uma

o comércio internacional

As negociações,

difíceis porque há possibilidades
países.

com ganhos

neste sentido, parecem muito

reais de perda tributária

Mesmo assim, este caminho deve ser buscado,

países em desenvolvimento.

não abre espaços

Além disso, os acordos

por parte de alguns
especialmente

internacionais

pelos

com os
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principais

parceiros comerciais

ambiente mais transparente.
consequentemente,

podem acelerar

o aprendizado

Estes acordos tendem a diminuir a bitributação e,

a diminuir incertezas e desconfianças.

Como a maioria dos países tem seu comércio
poucos

parceiros,

e garantir um

a opção

por estes

acordos

concentrado

internacionais

em alguns

não é tarefa

impossível.

IV.2 -Influxo

de Investimentos e Preços de Transferência

no Brasil

A taxinomia apresentada neste capítulo sugere que o Brasil, como um país
pertencente

ao grupo de principais países em desenvolvimento,

está entre os

países aptos a aperfeiçoar sua legislação sobre preços de transferência, sem que
isso signifique perda de investimentos diretos para o país.

IV.3 - Por Que Mudar?
O país introduziu sua legislação sobre o tema em 1996/7 e ficou claro que a
maior preocupação

do legislador foi a de acabar com fraudes, especialmente

aquelas relacionadas aos paraísos fiscais.

Copiou-se

os pontos principais das

diretrizes da OCDE, com modificações para simplificar a lei e com outras para dar
certeza ao contribuinte de que este não seria prejudicado.
dependência
introdução

A situação brasileira de

de capital externo para "fechar" o Balanço de Pagamentos após a

do Plano Real ajuda a explicar a opção do legislador por tamanha

simplificação.

Além disso, a falta de experiência da Secretaria da Receita Federal

no tema induziu o legislador brasileiro por este caminho.
Mas demonstrando

que em relação a preços de transferência

possibilidade de se conseguir simultaneamente

não há

simplificação e alinhamento com o

princípio arm's length (justamente porque o princlpio.é em si impreciso e de difícil
aplicação), a legislação acabou se tornando inadequada para algumas empresas.
A pesquisa feita pela Ernst & Young (1999) identificdu que as 24 multinacionais
brasileiras

que foram pesquisadas

transferência.

estão

muito preocupadas

com preços de

A pesquisa busca identificar o motivo desta preocupação e relata

que, talvez pelo reconhecimento

de que a legislação

brasileira está fora de
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sintonia

com a do resto do

responderam

mundo,

as perguntas, identificam

como o fator tributário internacional

88 por cento
a questão

dos entrevistados

que

dos preços de transferência

mais importante

de hoje e 79 por cento

acreditam que preços de transferência serão o fator tributário internacional mais
importante nos dois próximos anos" (Ernst & Young, 1999, p.40).
Parece não fazer sentido algum o relato da Ernst & Young, já que a
legislação
utilizado.

brasileira

deixou para o contribuinte

a opção

Seria quase o oposto do modelo americano.

pelo método a ser

Neste último, o contribuinte

precisa considerar todos os métodos e, então, encontrar o melhor método, aquele
que está mais de acordo com o princípio arm's length.

No método brasileiro, o

contribuinte precisa apenas encontrar o método que lhe for mais conveniente.

O

que lhe obriga a pagar menos impostos.
Provavelmente,

os entrevistados

utiliza fórmulas preestabelecidas
exportação.

responderam

e indica diferentes

de tal forma porque a lei
métodos para importação e

Mas, estranhamente, estas mudanças foram introduzidas justamente

visando simplificar o processo e beneficiar o contribuinte.
Por exemplo, a Price Waterhouse do Brasil (Price Waterhouse, 1998) afirma
que o uso de fórmulas predeterminadas
beneficia

o contribuinte

é apenas uma liberalidade da lei e que

com a garantia

de uma margem

de lucro mínima.

Segundo a Price Waterhouse, caso o contribuinte necessite declarar uma margem
de lucro maior bastará comprová-Ia

perante a Receita

Federal.

Assim, a lei

apenas beneficiaria as empresas que atuam dentro desta margem de lucro e não
modificaria

a situação das outras empresas,

já que, se não houvesse este

"mínimo" estabelecido, todas as empresas teriam que demonstrar a margem que
utilizam.

O problema que se criou foi que as empresas

maiores passaram a ser vistas com desconfiança

com margens de lucro

etêrn dificuldade de comprovar

seu caso à Receita Federal.
Esta hipótese é também defendida pela Ernst & Young que afirma:
"the fact that most methods have a pre-established gross profit margins,
poses potential problems to some taxpayers.
Companies facing this
problem, have the option of formally requesting that a different profit
margin be accepted by the tax authority. These formal requests may be
viewed
as
unilateral,
non-negotiated
APAs
(Advance
Pricing
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Agreements); i.e., tax payers request a ruling without being able to enter
in negotiations with the Brazilian tax authorities. So far, there has only
been one ruling request made by a trade association seeking acceptance
of a 'revised' methodology - and it was denied" (Emst & Young,
1999:41).

Assim, o que foi pensado como uma liberalidade da lei acaba fazendo com
que os contribuintes sejam tratados de maneira distinta.
lucro mais altas acabam
precisam.
arm's

e processos

que outros não

Por isso, a legislação brasileira está em desacordo

com o princípio

lengfh,

desnecessárias

tratando

arcando

empresas

com custos

Aqueles com margens de

de formas

distintas.

Isto gera incertezas

e acaba por gerar desconfianças em relação à lei.

IV.4 - Conclusão

da Seção IV

Este capítulo analisou as conseqüências

sobre o investimento

direto de

introdução ou modificação de legislação sobre preços de transferência.

Fez-se a

distinção entre os países desenvolvidos e países em desenvolvimento.
Para os países desenvolvidos,
sempre

alguma legislação sobre transferência deve

existir e esta deve seguir o princípio

necessite de investimentos estrangeiros
fiscalização
também

arm's

abrandamento-

Caso este país

diretos, este deve apenas adotar uma

menos rígida em relação à este tema.

ser adotadas

length.

para atrair o investimento,

Mas outras medidas devem
já que a eliminação

da legislação sobre preços de transferência

-ou

não é suficiente para

atrair investimentos estrangeiros diretos.
Para os países em desenvolvimento,

o mesmo não se aplica.

Países sem

uma estrutura institucional minimamente organizada não devem adotar legislação
de preços de transferência, já que estariam eliminando um mecanismo natural de
defesa por parte das multinacionais.

Eliminar este canal pode resultar em perda

significativa de investimentos diretos.

o fato de que a maioria dos métodos tem uma margem preestabelecida de lucro bruto, pode prejudicar
alguns contribuintes.
Empresas que enfrentam este tipo de problema, têm a opção de requisitarem
formalmente que uma margem de lucro diferente seja aceita pela autoridade fiscal. Estas requisições formais
podem ser vistas como formas de Advance Pricing Agreements (APAs) não negociados e com decisão
unilateral pela autoridade fiscal, ou seja, os contribuintes requisitam as mudanças mas não participam das
discussões sobre o pedido com a autoridade fiscal. Até agora, só houve um pedido de mudança de margem,
4
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Já para países em desenvolvimento mais estruturados, alguma legislação é
sempre desejável, já que ela tem poder de evitar as fraudes. Assim, o princípio
arm's length não precisa ser adotado, mas alguma regra que possibilite
fiscalização das multinacionais é desejável.

O país estará apto a adotar o

princípio arm's length na medida em que mais se desenvolva.

Países em

desenvolvimento devem ter a legislação dos países desenvolvidos como o limite
máximo do rigor da lei.
Para o Brasil, que já apresenta uma economia sólida é hora de se aprimorar
a legislação sobre preços de transferência. Demonstrou-se que se as mudanças
não devem afetar as decisões de investimento estrangeiro direto no país.

O

próximo capítulo discute as mudanças que podem ser adotadas.

feito por uma associação comercial, que queria que uma metodologia
negado.

alternativa fosse aceita, e o pedido foi
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v - Prática

da lei de Preços de Transferência

e Possíveis Aperfeiçoamentos

Como já foi analisado neste trabalho, a lei sobre preços de transferência no
Brasil precisa ser aperfeiçoada.

A preocupação

com o investimento estrangeiro

direto no país precisa ser levada em consideração,

mas na seção IV procurou-se

demonstrar que os riscos de o Brasil mudar sua legislação são controláveis e que
o presente papel do Brasil na economia
caminho

mundial

viabiliza esta mudança.

O

e o do gradualismo.

A

da mudança deve ser o da transparência

legislação

e a fiscalização

dos países desenvolvidos

abordados

anteriores devem servir como limite máximo da mudança.

em capítulos

O princípio arm's length

precisa ser adotado, já que apesar de imperfeito é o princípio que vem sendo
mundialmente adotado.
Tendo

como base estas

informações,

este

capítulo

pretende

sugerir

mudanças possíveis na lei e descrever o que se espera com estas mudanças.

A

adoção de tais sugestões, no entanto, precisa ser discutida com todos os atores
envolvidos antes de introduzidas
avaliações

Além disso, o acompanhamento

1.

mudanças,

com

alcançados,

é condição necessária

lembrar que a subjetividade

periódicas

dos

resultados

para o sucesso

que

posterior às
estão

das mudanças.

sendo
Deve-se

da aplicação da lei sobre preços de transferência

baseados no princípio arm's length impede que o "sucesso teórico" ou até mesmo
que o sucesso em outros países seja transformado

em sucesso

prático da

legislação em determinado país. Tão importante quanto as mudanças em si são o
acompanhamento

e a avaliação posteriores.

Ao . legislador
acompanhada

brasileiro,

sugere-se

que

toda

mudança

deva

ser

de explicações detalhadas dos resultados que se espera alcançar

com tais mudanças, para que a Secretaria da Receita Federal possa fazer este
processo de acompanhamento
ajustes.

e que possa relatá-lo-ao Congresso para possíveis

À Receita Federal, sugere-se que procure estar atenta aos objetivos do

legislador e que procure cumprir os objetivos estabelecidos
Secretaria da Receita Federal não deve ser responsável
coordenar as mudanças auxiliando

pelo legislador.

A

por legislar, mas deve

o legislador com o conhecimento

técnico e
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com as informações práticas.
Federal

Para isso, é preciso que a Secretaria

tenha recursos para treinar seu pessoal

Governo

Federal.

transferência
participação

Enfim,

qualquer

mudança

envolve uma série de atores.

da Receita

e isto deve ser garantido pelo
na legislação

sobre preços

de

O sucesso das mudanças depende da

da maior parte possível destes atores

na discussão sobre possíveis

mudanças.

V.1 - Sugestões
Transferência

de Mudanças

na Legislação

Aqui serão discutidas as mudanças

Brasileira

sobre Preços de

item a item que podem vir a dar maior

eficiência

à lei e mais poderes à Receita Federal de autuar as empresas que não

cumprem

a lei. Para facilitar a leitura são apresentadas

Somente

serão mencionados

Optou-se

por não se detalhar

os artigos atuais da lei

os itens em que este trabalho sugere mudanças.
a redação

da lei, mas de discutir os princípios,

devido à possibilidade de imprecisões jurídicas.

V.1.1 - Mudanças no Artigo 18 da Lei n,? 9430/96
Atual Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e
direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas
operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por
um dos seguintes métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: definido como
a média aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em
operações de compra e venda, em condições de pagamento semelhantes;
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a
média aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos,
diminuídos:
a)
dos
descontos
incondicionais
concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c)
das
comissoes
e
corretagens
pagas;
d) de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o
preço de revenda;
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: definido como o
custo médio de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, no país onde tiverem sido originariamente produzidos,
I Ouvir o contribuinte antes da mudança da lei pode evitar a introdução
de mudanças que não têm como serem
colocadas em prática.
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acrescido dos impostos e taxas cobrados pelo referido país na exportação
e de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o custo
apurado.
§ I ° As médias aritméticas dos preços de que tratam os incisos I e 11e o custo
médio de produção de que trata o inciso III serão calculados considerando os
preços praticados e os custos incorridos durante todo o período de apuração da
base de cálculo do imposto de renda a que se referirem os custos, despesas ou
encargos.
§ 2° Para efeito do disposto no inciso I, somente serão consideradas as operações
de compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.
§ 3° Para efeito do disposto no inciso lI, somente serão considerados os preços
praticados pela empresa com compradores não vinculados.
§ 4° Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível
o maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 5° Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo forem
superiores ao de aquisição, constante dos respectivos documentos, a
dedutibilidade fica limitada ao montante deste último.
§ 6° Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
§ 7° A parcela dos custos que exceder ao valor determinado de conformidade com
este artigo deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro
real.
§ 8° A dedutibilidade dos encargos de depreciação ou amortização dos bens e
direitos fica limitada, em cada período de apuração, ao montante calculado com
base no preço determinado na forma deste artigo.
§ 9° O disposto neste artigo não se aplica aos casos de royalties e assistência
técnica, científica, administrativa ou assemelhada, os quais permanecem
subordinados às condições de dedutibilidade constantes da legislação vigente.

o

caput do artigo 18 deveria ser modificado.

A frase .... "que não exceda

ao preço determinado por um dos seguintes métodos:" deve ser excluída, já que
esta parte do artigo 18 dá ao contribuinte o poder de escolher o método que lhe for
mais favorável.

Isto afasta a legislação brasileira do princípio arm's length.

A

substituição na redação deveria ser feita de modo que o método escolhido fosse
aquele que refletisse o princípio arm's length.
formalmente

o princípio, uma instrução

Como a lei brasileira não define

normativa

deveria definir o termo nos

moldes do modelo da OCDE.
Esta mudança representaria

maior poder para a Secretaria da Receita

Federal, que poderia passar a questionar os métodos escolhidos, caso esses não
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estivessem

de acordo com o princípio arm's length.

aumento da receita de impostos.

O resultado deveria ser o

Para as empresas, isto significaria um aumento

da carga tributária. Entretanto, tornaria mais neutra a legislação, tratando todas as
empresas

de forma semelhante.

Além do mais, tornaria

parecida com a legislação da maioria dos países,

a legislação

mais

o que poderia aumentar a

possibilidade de acordos internacionais entre as autoridades fiscais dos parceiros
comerciais brasileiros.
Deveria ser retirada a expressão "média aritmética" de qualquer lugar onde
ela apareça.

Esta expressão não faz sentido já que deve o contribuinte procurar o

preço do produto de uma operação independente

idêntica, se possível, ou similar,

e alterar este preço para que reflita estas diferenças.
contribuinte

encontre uma "única" operação

Portanto, basta que o

comparável.

Pelo mesmo motivo

deve ser retirada a expressão "custo médio" devendo ser substituída apenas por
"custo".

Estas mudanças podem ser mais vantajosas

para as empresas porque

torna mais simples o processo e pode ficar mais fácil para a empresa encontrar
uma operação atípica como comparação.

É bom lembrar, no entanto, que a

legislação brasileira proíbe o uso de operações atípicas (IN n.? 38/97 da SRF).
Caberá à Secretaria
operações.

da Receita

Federal

exercer

controle sobre estas

Como se trata de uma única operação, ficará também mais fácil para

a Receita Federal descobrir eventuais fraudes.

Em relação à arrecadação fiscal,

não há como saber se aumentará ou diminuirá a arrecadação.

Se esta mudança

influir na arrecadação deverá ser de maneira muito pouco significativa, sendo
compensada por ganho de eficiência em decorrência das simplificações.
Dos incisos 11e 111deveriam ser retiradas as especificações de margem de
lucro de 20%. Este é um dos safe harbors da lei.
Para as empresas, consideradas

como um ser único, isto acarretará em

aumento dos impostos pagos por causa dos ajustes dos preços de transferência
para todas aquelas empresas que têm margem

de lucro inferior a 20%.

poderia trazer um aumento da percepção dos riscos de investimentos

Isto

no país.

Por isso, esta mudança precisa ser feita com cautela; no início, a SRF deveria
determinar correções apenas nos casos em que fossem flagrantes o desrespeito
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às leis.

Em casos suspeitos, mas com ausência

de provas concretas, a SRF

deveria evitar o conflito, mas ao mesmo tempo, deveria aumentar o número de
auditorias futuras de tais empresas.
investidores

Este procedimento

de que o foco seria realmente

daria a indicação para os

empresas

inidôneas, e empresas

idôneas não precisariam temer o uso devido de atribuições por parte da SRF.
Se a SRF atuar desta forma nos primeiros anos da lei, evita-se qualquer
possibilidade

de aumento

da percepção

do

risco do país por investidores

estrangeiros e atribui-se maior poder à SRF para incrementar a fiscalização em
atuações futuras.
Sem dúvida, esta mudança traria aumento de receita de impostos para o
governo.
trabalham

A maioria das empresas seria prejudicada,

mas algumas - aquelas que

com margem superior a 20% - sairiam

ganhando.

Isto porque a

legislação atual obriga estas empresas a solicitarem esta mudança, colocando-as
em posição delicada e provocando

a desconfiança

empresas, esta mudança seria positiva.

dos fiscais.

Para estas

O sistema seria mais justo por passar a

tratar todas as empresas de forma equivalente.
A margem de lucro deveria

passar

a ser calculada

de acordo

com

transações independentes comparadas, sendo diferente para cada produto.
Como conseqüência, deveria ser incluído outro inciso, o qual determina que
qualquer outro método poderá ser utilizado desde que comprovado que está de
acordo com o princípio ertn's /engfh. A opção por não descrever outros métodos é
para não estimular

a utilização

preparada operacionalmente

de outros

para fiscalizar

métodos

sem que a SRF esteja

estes métodos.

Dentro de alguns

anos, quando a SRF tiver capacidade técnica suficiente, poderia detalhar outros
métodos possíveis.

Como conseqüência

dessas mudanças, os parágrafos 1, 4 e

5 deveriam ser eliminados.

J'''

Além destas mudanças, o parágrafo 9 deveria ser também modificado.
há razão para que "royelties e assistência
assemelhada"

técnica,

cientifica, administrativa

Não
ou

não sejam incluídos na legislação sobre preços de transferência.

Por isso, o parágrafo 9 deveria incluir estes itens, suplantando qualquer legislação
em contrário.
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V.1.2 - Mudanças no Artigo 19 da Lei n," 9430/96
Atual Art. 19. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa
vinculada ficam sujeitas a arbitramento quando o preço médio de venda dos bens,
serviços ou direitos, nas exportações efetuadas durante o respectivo período de
apuração da base de cálculo do imposto de renda, for inferior a noventa por cento
do preço médio praticado na venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no
mercado brasileiro,durante o mesmo período, em condições de pagamento
semelhantes.
§ 10 Caso a pessoa jurídica não efetue operações de venda no mercado interno, a
determinação dos preços médios a que se refere o caput será efetuada com dados
de outras empresas que pratiquem a venda de bens, serviços ou direitos, idênticos
ou similares, no mercado brasileiro.
§ 2° Para efeito de comparação, o preço de venda:
I - no mercado brasileiro, deverá ser considerado líquido dos descontos
incondicionais concedidos, do imposto sobre a circulação de
mercadorias e serviços, do imposto sobre serviços e das contribuições
para a seguridade social- COFINS e para o PISIPASEP;
11- nas exportações, será tomado pelo valor depois de diminuído dos
encargos de frete e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa exportadora.
§ 3 Verificado que o preço de venda nas exportações é inferior ao limite de que
trata este artigo, as receitas das vendas nas exportações serão determinadas
tomando-se por base o valor apurado segundo um dos seguintes métodos:
0

I - Método do Preço de Venda nas Exportações - PVEx: definido como a
média aritmética dos preços de venda nas exportações efetuadas pela
própria empresa, para outros clientes, ou por outra exportadora nacional
de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, durante o mesmo
período de apuração da base de cálculo do imposto de renda e em
condições de pagamento semelhantes;
11- Método do Preço de Venda por Atacado no País de Destino,
Diminuído do Lucro - PV A: definido como a média aritmética dos
preços de venda de bens, idênticos ou similares, praticados no mercado
atacadista do país de destino, em condições de pagamento semelhantes,
diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no referido país, e
de margem de lucro de quinze por cento sobre o preço de venda no
atacado;
IJI- Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuído
do Lucro - PVV: definido como a média aritmética dos preços de venda
de bens, idênticos ou similares, praticados no mercado varejista do país
de destino, em condições de pagamento semelhantes, diminuídos dos
tributos incluídos no preço, cobrados no referido país, e de margem de
lucro de trinta por cento sobre o preço de-venda no varejo;
IV - Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e
Lucro - CAP: definido como a média aritmética dos custos de aquisição
ou de produção dos bens, serviços ou direitos, exportados, acrescidos
dos impostos e contribuições cobrados no Brasil e de margem de lucro
de quinze por cento sobre a soma dos custos mais impostos e
contribuições.
§ 4° As médias aritméticas de que trata o parágrafo anterior serão calculadas em
relação ao período de apuração da respectiva base de cálculo do imposto de renda
da empresa brasileira.
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§ 50 Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado o menor
dos valores apurados, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 60 Se o valor apurado segundo os métodos mencionados no § 3° for inferior aos
preços de venda constantes dos documentos de exportação, prevalecerá o
montante da receita reconhecida conforme os referidos documentos.
§ 70 A parcela das receitas, apurada segundo o disposto neste artigo, que exceder
ao valor já apropriado na escrituração da empresa deverá ser adicionada ao lucro
líquido, para determinação do lucro real, bem como ser computada na
determinação do lucro presumido e do lucro arbitrado.
§ 8° Para efeito do disposto no § 3°, somente serão consideradas as operações de
compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.

Pelos mesmos motivos apresentados

no item anterior, devem ser retiradas

todas as expressões "custo médio" ou "média aritmética", assim como devem ser
retiradas

todas as margens

preestabelecidas,

que devem ser calculadas

acordo com operações comparáveis independentes.

de

Como conseqüência, devem

ser retirados os parágrafos 4 e 5.
No caput deste artigo, deve ser substituída a frase "for inferior a noventa por
cento do preço médio praticado" por "for inferior ao preço praticado".
De novo, a legislação atual tenta facilitar a vida do contribuinte, mas este
item não tem sentido teórico ou prático.

Os ajustes devem ser sempre feitos não

importando o grau de discrepância, porque isto gera tratamento desigual para os
contribuintes.
Caso se pretenda diminuir custos administrativos

para valores pequenos, a

lei deve estipular que, quando a alteração a ser efetuada for inferior a X reais (ou
Y UFIRs), não estará o contribuinte obrigado a efetuar a alteração.
Mais uma vez esta modificação trará tratamento

mais equânime para os

contribuintes e aumento de receita fiscal para o governo.

A retirada de mais um

safe harbor não parece poder vir a influir no influxo de investimentos para o país.
Para as empresas, haverá pequeno aumento no n,(lmero de alterações a serem
feitas, acarretando maior desembolso fiscal.
Deverá ser adicionado o inciso V possibilitando

que o contribuinte

utilize

qualquer outro método que estiver de acordo com o princípio arrn's length.

A

justificativa é a mesma daquela utilizada para a inclusão do inciso IV no parágrafo
anterior,

ou seja, a possibilidade

de utilização

de outro método deve estar
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presente na lei, porque pode ser necessário ao contribuinte utilizar outros métodos
para chegar a um método ertn's
descritos

para não estimular

/ength. Contudo, estes métodos não devem ser
sua utilização,

já que a SRF ainda não está

totalmente preparada para fiscalizar estes métodos.
O parágrafo 6.° do artigo 19 também não está de acordo com o espírito da
equidade tributária.

Os ajustes devem ser feitos para contemplar o princípio arm's

/ength, podendo ser em favor do contribuinte
perda tributária
empresas,

consideradas

contribuinte
métodos

mínima para o governo
em conjunto.

terá direito a restituição

mencionados

ou do governo.

e ganho tributário
A redação

Isto representa
mínimo

para as

deverá estabelecer

que o

no caso de "o valor apurado segundo os

no parágrafo terceiro

for inferior aos preços de venda

constantes dos documentos de exportação".
V.1.3 - Mudanças no Artigo 20 da lei n." 9430/96
Art. 20. Em circunstâncias

especiais,

o Ministro de Estado da Fazenda poderá

alterar os percentuais de que tratam os arts. 18 e 19, caput, e incisos lI, III e IV de
seu § 3°.

O artigo 20 perde o sentido por causa da retirada dos percentuais

de

margem de lucros predeterminados e deve ser retirado.

V.1.4 - Mudanças

no Artigo 21 da lei n.? 9430/96 e Parágrafo

2.° do Artigo 27

da IN n." 38/97
Atual Art. 21. Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18 e 19
deverão ser apurados com base em:
I - publicações ou relatórios oficiais do governo do país do comprador
ou vendedor ou declaração da autoridade fiscal desse mesmo país,
quando com ele o Brasil mantiver acordo para evitar a bitributação ou
para intercâmbio de informações;
11- pesquisas efetuadas por empresa ou iriStituição de notório
conhecimento técnico ou publicações técnicas, em que se especifiquem
o setor, o período, as empresas pesquisadas e a margem encontrada, bem
como identifiquem, por empresa, os dados coletados e trabalhados.
§ 1° As publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais a que se refere este artigo
somente serão admitidos como prova se houverem sido realizados com
observância de métodos de avaliação internacionalmente adotados e se referirem
a período contemporâneo com o de apuração da base de cálculo do imposto de
renda da empresa brasileira.
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§ 2° Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas nos arts. 18 e 19,
desde que o contribuinte as comprove, com base em publicações, pesquisas ou
relatórios elaborados de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 30 As publicações técnicas, as pesquisas e os relatórios a que se refere este
artigo poderão ser desqualificados mediante ato do Secretário da Receita Federal,
quando considerados inidôneos ou inconsistentes.

De novo, deve-se retirar a palavra "médios" do caput do artigo 21 da Lei n.?
9430/96.

Com isso, retira-se também o parágrafo segundo do artigo 27 da IN n.?

38/97.
Segundo Schoueri (1999),
"a leitura do artigo 21 da lei n." 9430/96 revela que a utilização dos
critérios independentes, quando na comparação externa de preços
médios, é mandativa. O artigo 21 não autoriza nem o próprio contribuinte
nem o Fisco a efetuar individualmente pesquisas de preços médios (ou
de margens), exigindo, sempre, a atuação de terceiros, seja mediante o
fornecimento de informações especificas, seja mediante publicações"

(Schoueri, 1999, p.63).
Não há sentido neste item da lei, já que as comparações externas são mais
precisas e menos custosas para o "preço médio" e a possibilidade de manipulação
de planilha de custos pelas empresas parece ser o motivo de tal escolha.
Assim, este artigo deveria incluir a possibilidade
SRF deveria apenas melhorar

suas técnicas

de comparação interna. A

de auditoria

de empresas

para

detectar fraudes em comprovações de custos internos.
Além desta mudança,
deveria ser ampliada.

a possibilidade

de comprovação

das operações

No inciso primeiro deveria ser retirada a frase (... ) "quando

com ele o Brasil mantiver acordo para evitar a bitributação ou para intercâmbio de
informações".

A legislação atual já indica o remédio para as possibilidades

de

fraudes em tais publicações no parágrafo terceiro deste artigo 21, ou seja, a SRF
tem poder para desqualificar qualquer publicação

considerada "inconsistente

ou

inidônea".
Pelo mesmo motivo, deve-se retirar a frase "em que se especifiquem
setor, o período, as empresas pesquisadas

o

e a margem encontrada, bem como

identifiquem, por empresa, os dados coletados e trabalhados".
Em contrapartida deve ser incluído na lei o parágrafo 2.° do artigo 27 da IN
n.? 38/97, que determina:
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1II-

111-

"Consideram-se adequados a surtir efeito probatório as publicações de preços
decorrentes:
de cotações de bolsa de valores de âmbito nacional;
de cotações de bolsas reconhecidas internacionalmente, a exemplo da de Londres,
na Inglaterra, e Chicago, nos Estados Unidos da América.
Pesquisas efetuadas sob a responsabilidade
de organismos internacionais, a
exemplo da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE
e da Organização Mundial de Comércio - OMC".

Além desse parágrafo, deve ser criado outro inciso determinando que o
contribuinte poderá propor outras fontes para a comparação de preços para a
SRF.

Desde que com o aval prévio da SRF, qualquer método deveria ser

permitido.
V.1.5 - Mudanças no Artigo 22 da Lei n.? 9430/96
Atual Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando
decorrentes de contrato não registrado no Banco Central do Brasil, somente serão
dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o montante que não exceda
ao valor calculado com base na taxa Libor, para depósitos em dólares dos Estados
Unidos da América pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais a
título de spread, proporcionalizados em função do período a que se referirem os
juros.
§ }O No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica mutuante,
domiciliada no Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira correspondente
à operação, no mínimo o valor apurado segundo o disposto neste artigo.
§ 2° Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros serão calculados com
base no valor da obrigação ou do direito, expresso na moeda objeto do contrato e
convertida em reais pela taxa de câmbio, divulgada pelo Banco Central do Brasil,
para a data do termo final do cálculo dos juros.
§ 3° O valor dos encargos que exceder o limite referido no caput e a diferença de
receita apurada na forma do parágrafo anterior serão adicionados à base de
cálculo do imposto de renda devido pela empresa no Brasil, inclusive ao lucro
presumido ou arbitrado.
§ 4° Nos casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serão
admitidos os juros determinados com base na taxa registrada.

A lei deve englobar todas as operações envolvendo juros entre pessoas
coligadas

ou quaisquer

operações

com

registradas no Banco Central do Brasil.

paralsós

fiscais,

mesmo

aquelas

Isto porque o Banco Central não esta

preparado, nem é o órgão competente para fiscalizar manipulação de preços de
transferência. Assim, a frase "quando decorrentes de contrato não registrado no
Banco Central do Brasil" deve ser retirada, excluindo como conseqüência
parágrafo 4.

o
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Parece, de novo, que o legislador baseou a lei na situação nacional pósPlano Real, onde há necessidade constante de atrair capitais de curto prazo para
fiscalizar o déficit no Balanço de Pagamentos.
disposto a não alterar operações financeiras

Para isso, o legislador parecia

fraudulentas

ou duvidosas. Parece

não fazer sentido a opção do legislador nacional, já que um país não pode ter
medo de fiscalizar capitais de origem duvidosa.

Mais efetivo que abrandar a lei

seria fazer correções no Plano Real, por exemplo, como a desvalorização ocorrida
em 1999.
Esta mudança traria efeitos colaterais de perda de entrada de capital do tipo
portfólio no curto prazo. Ao contrário, esta mudança acarretaria uma melhoria na
percepção de risco para o país, já que demonstra

maior cuidado do país em

relação a operações ilícitas.
Para o governo, poderia haver um pequeno aumento de receita decorrente
da alteração no imposto de renda das empresas em conseqüência dos ajustes no
médio e longo prazos.

Isto porque o país provavelmente

perderia

capitais

advindos de operações escusas no médio e longo prazos, mas será possível
tributar todas as operações.

De novo, isto significa evolução da legislação para

torná-Ia mais equânime.
Para as empresas idôneas, haveria um custo fiscal maior em operações de
empréstimos,

que não parecem ser significativamente

passariam a ser tratadas de forma mais eqüitativa.
teriam maior dificuldade de fazer operações

maiores.

As empresas

Mas as empresas inidôneas

fraudulentas,

o que acarretaria em

aumento do custo real
Além desta modificação, a lei deveria excluir mais um "safe herbot" que não
tem sentido econômico algum.

Este sistema é injusto e acarreta um tratamento

igual para situações completamente diferentes, o que parece mais justo, mas é de
fato mais injusto.

O sentido da equidade está em tratar de maneira similar, ou

igual, contribuintes em situações similares ou iguais.
A redação deveria então, determinar que o lucro real seria calculado com
base em operações não controladas idênticas ou similares, fazendo-se os ajustes
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necessários.

Dentre outros, pode-se incluir prazo, montante, risco da empresa,

garantias, etc. Os parágrafos 1, 2 e 3 não precisariam ser alterados.

V.1.6 - Mudanças no Artigo 23 da lei n.? 9430/96
Art. 23. Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada à pessoa jurídica
domiciliada no Brasil:
I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior;
II - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior;
III - a pessoa fisica ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior,
cuja participação societária no seu capital social a caracterize como sua
controladora ou coligada, na forma definida nos §§ 1° e 2° do art. 243 da
Lei n.? 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
IV - a pessoa jurídica domiciliada no exterior que seja caracterizada
como sua controlada ou coligada, na forma definida nos §§ l° e 2° do
art. 243 da Lei n.? 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
V - a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa
domiciliada no Brasil estiverem sob controle societário ou
administrativo comum ou quando pelo menos dez por cento do capital
social de cada uma pertencer a urna mesma pessoa fisica ou jurídica;
VI - a pessoa fisica ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior,
que, em conjunto com a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, tiver
participação societária no capital social de uma terceira pessoa jurídica,
cuja soma as caracterizem como controladoras ou coligadas desta, na
forma definida nos §§ l° e 2° do art. 243 da Lei n." 6.404, de 15 de
dezembro de 1976;
VII - a pessoa fisica ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior,
que seja sua associada, na forma de consórcio ou condominio, conforme
definido na legislação brasileira, em qualquer empreendimento;
VIII - a pessoa fisica residente no exterior que for parente ou afim até o
terceiro grau, cônjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou
de seu sócio ou acionista controlador em participação direta ou indireta;
IX - a pessoa fisica ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que
goze de exclusividade, como seu agente, distribuidor ou concessionário,
para a compra e venda de bens, serviços ou direitos;
X - a pessoa fisica ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, em
relação à qual a pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de
exclusividade, como agente, distribuidora ou concessionária, para a
compra e venda de bens, serviços ou direitos.

Como já foi analisado no terceiro capítulo deste trabalho, há divergências
~f}'·~

entre a rigidez da legislação

brasileira

no caso deste artigo, em especial

as

referências que a legislação sobre preços de transferência faz sobre a legislação
societária - Lei n.? 6404n6.

A Price Waterhouse,

por exemplo, considera

o

modelo brasileiro mais rígido que o adotado por outros países, enquanto Schoueri
(1999) considera a legislação brasileira mais moderada.
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Pode-se dizer que a legislação brasileira é mais eficiente para o nosso caso
especifico.

As diretrizes da OCOE e a legislação dos EUA são mais abrangentes

que a legislação brasileira, mas têm um grau de subjetividade
dificulta a aplicação da lei.
são vinculadas
negócios

empresas

muito alto que

Por exemplo, a legislação americana determina que
quando

(quando incorporados

coligadas ou não) pertencentes

duas

ou mais organizações,

ou não, quando
ou controlados,

comércio

ou

nos EUA ou não e quando
direta ou indiretamente,

pelos

mesmo interesses. Sem dúvida, mais abrangente, que a legislação brasileira, mas
que traria alto grau de incerteza para o caso brasileiro.

Isto porque haveria

dúvidas inclusive sobre quais empresas estariam sujeitas à aplicação da lei.
Para o caso brasileiro, não é interessante
seus incisos 111a VI, que tratam da definição

que se modifique este artigo em
de pessoa vinculada.

Pode-se

encomendar estudos para verificar se tem havido problemas com este artigo, e
propor mudanças, caso necessárias,

mas este não é problema urgente e não

deveria ser modificado nesta primeira etapa do aperfeiçoamento da lei.
O inciso VII deste artigo determina
transferência

deverá incluir consórcios

exagerado pela Price Waterhouse.
por parte do legislador

que a legislação

ou condomínios,

sobre preços de

o que é visto como

Parece ter realmente havido excesso de zelo

brasileiro.

Caso este item não tivesse sido incluído,

poderia haver tentativa de evasões lícitas por meio da "brecha na lei". Mas o que
acontece

é que a lei acaba dificultando

oportunidades às empresas inidôneas.

as empresas

idôneas para não dar

Mais eficaz seria retirar este inciso da lei,

ou modificá-lo, de modo que, caso a receita comprovasse algum vínculo formal ou
informal, que não o meramente

relacionado

com o consórcio ou condomínio,

estaria

de

de transferência.

este sujeito

às regras

preços

O ganho

simplificação parece ser maior do que a possibilídade de algumas fraudes.

de

Caso

não se modifique a lei, a SRF deverá publicar instrução normativa determinando
quais operações estão sujeitas a este artigo da lei, já que há divergências entre
especialistas para que situações este artigo se aplica.
Excessos também

cometeu

o legislador

nos incisos IX e X.

A mera

existência de exclusividade entre empresas independentes não gera possibilidade
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de manipulação de preços entre empresas não-relacionadas.

Neste sentido,

deveriam ser eliminados os incisos IX e X.

V.1.7 - Mudanças no Artigo 24 da Lei n,? 9430/96
Atual Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros,
constantes dos arts. 18 a 22, aplicam-se, também, às operações efetuadas por
pessoa fisica ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa
fisica ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em país que
não tribute a renda ou que a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento.
§ 10 Para efeito do disposto na parte final deste artigo, será considerada a
legislação tributária do referido país, aplicável às pessoas físicas ou às pessoas
jurídicas, conforme a natureza do ente com o qual houver sido praticada a
operação.
§ 2 No caso de pessoa física residente no Brasil:
0

I - o valor apurado segundo os métodos de que trata o art. 18 será
considerado como custo de aquisição para efeito de apuração de ganho
de
capital
na
alienação
do
bem
ou
direito;
11 - o preço relativo ao bem ou direito alienado, para efeito de apuração
de ganho de capital, será o apurado de conformidade com o disposto no
art.
19;
III - será considerado como rendimento tributável o preço dos serviços
prestados apurado de conformidade
com o disposto no art. 19;
IV - serão considerados
como rendimento tributável os juros
determinados de conformidade com o art. 22.

A inclusão deste artigo foi muito importante para o Brasil. Ainda que não
haja referência teórica capaz de justificar a inclusão de todas as operações com
países com tributação favorecida na legislação sobre preços de transferência, ele
tem certamente a capacidade de reduzir inúmeras fraudes que vinham ocorrendo.
A presunção de culpa é neste caso necessária e a inclusão deste artigo, baseado
na legislação francesa, foi oportuna e não há necessidade de mudança neste
artigo.

V.1.8 -Inclusão de Penalidades
Seguindo a legislação tributária brasileira, a legislação sobre preços de
transferência não inclui multa aos infratores, devendo o infrator apenas corrigir os
erros.

Para que a eficiência da lei dê resultados, é necessário que se incluam

penalidades específicas para manipulação de preços de transferência.

O erro
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involuntário deve ser punido com multa.

Deve haver a possibilidade de recurso

desde que o contribuinte comprove que não agiu de má-fé.
punidas com pesadas multas.

Fraudes devem ser

A Lei n.? 6662 dos EUA é rígida e pode servir de

exemplo de como se deve punir empresas

que agem de má-fé.

Isto poderia

redundar em certo receio de empresas, que estivessem decidindo o investimento
no Brasil, em relação ao resultado de tais procedimentos,

mas multi nacionais

sérias dificilmente deixariam de entrar no país desde que a SRF não cometa
excessos.

V.1.9 -Inclusão

de Advance Pricing Agreements

Deveria a legislação
Pricing Agreements

brasileira

contemplar

a possibilidade

de Advance

(APAs)? A resposta é que certamente, mas não agora.

Isto

porque os APAs podem ser processos úteis que estimulam a cooperação entre
autoridades fiscais e parceiros comerciais e entre estas e as empresas.

Todavia,

há necessidade de maior experiência prática por parte da autoridade fiscal do país
para que se consiga coordenar um processo de APA.

A Secretaria da Receita

Federal ainda necessita de maior tempo de aprendizado, devendo os APAs serem
introduzidos

na legislação

nacional

quando

esta

secretaria

estiver

melhor

preparada para lidar com este processos.
V.1.10 - Mudanças na IN n.? 38/97
Todas as mudanças sugeridas aqui trariam necessidade de mudanças na
IN da SERF n." 38 de 19972.

Estas mudanças não serão discutidas aqui, já que

dizem respeito à regulamentação

da lei, com grau de detalhes que fogem ao

escopo e ao objetivo deste trabalho.
mais genéricas.

As mudanças sugeridas têm características

As únicas mudanças aqui abordadas serão naqueles pontos que

fazem parte da IN e que têm caráter legislativo, mas que não estão explicitados na
lei.

2

A Portaria do Ministério da Fazenda n.? 95, de 30.04.97, também precisa ser extinta.
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V.1.11 - Mudanças no Art. 28 da IN n,? 38/97
Atual Art. 28. As exportações para empresa vinculada, com o objetivo de
conquistar mercado, em outro país, para os bens, serviços ou direitos de produção
no território brasileiro, poderão ser efetuadas a preços médios inferiores a
noventa por cento dos preços médios praticados no Brasil, independentemente de
arbitramento das respectivas receitas, desde que:
I - os bens, serviços ou direitos, objeto da exportação, não tenham sido
comercializados no país de destino, pela própria empresa exportadora ou
por qualquer outra a ela vinculada, localizada em qualquer parte do
mundo;
11- os bens, serviços ou direitos sejam revendidos aos consumidores, por
preço inferior ao de qualquer bem, serviço ou direito, idêntico ou
similar, comercializado no país de destino;
III - efetuadas com observância das condições fixadas em plano
específico de exportação, previamente aprovado pela CoordenaçãoGeral do Sistema de Tributação - COSIT;
IV - fique demonstrado, no plano de exportação, que a empresa
vinculada, domiciliada no país de destino, não terá lucro com as
operações e, se houver previsão de prejuízos para a empresa no Brasil,
em virtude do preço a ser praticado, o prazo previsto para sua
recuperação.
§ 1° Para efeito de comparação, aplicam-se aos preços dos bens, serviços ou
direitos, idênticos ou similares, a que se refere o inciso 11, as normas de ajuste
estabelecidas nos arts. 15 a 17.
§ 2° O plano de exportação a que se refere este artigo deverá conter:
I - a denominação da empresa vinculada, encarregada da distribuição dos
bens, serviços ou direitos, no país de destino, com o respectivo
endereço;
II - a quantidade de cada bem, serviço ou direito a ser exportado com a
finalidade de conquista de mercado;
III - as formas de distribuição no mercado de destino;
IV - as empresas locais por meio das quais será efetuada a distribuição;
V - a margem, em percentuais,

contratada com as distribuidoras;

VI - o período em que será executado o plano, com as respectivas datas
de início e término;
VII - a previsão dos gastos com a proríioção, no país de destino, dos
bens, serviços ou direitos a serem exportados.
§ 3° Somente serão aprovados planos com prazo de execução igualou inferior a
doze meses.
§ 4° O disposto neste artigo não se aplica quando os bens, serviços ou direitos, a
serem exportados, tiverem por destino país com tributação favorecida, conforme
definido no art. 37.
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Não há razão para que haja tratamento
procuram conquistar novos mercados.
capacidade

financeira

diferenciado

para empresas que

A empresa que deseja exportar precisa ter

para arcar com os custos de exportar

mercado, incluindo os custos com preços de transferência.

para um novo

Mais eficaz que mudar

a lei sobre preços de transferência é uma taxa de juros mais baixa e uma política
mais efetiva de financiamento

das exportações.

Por isso, este artigo deve ser

todo removido.
Dificilmente alguma empresa deixará de entrar em novos mercados só por
causa da legislação brasileira sobre preços de transferência.

Esta mudança traria

receita adicional fiscal mínima para o governo e não teria grandes efeitos práticos
para as empresas.

V.1.12 - Mudanças no Art. 36 da IN n." 38/97
Atual Art. 36. Será considerada satisfatória a comprovação, nas operações com
empresas vinculadas, quando o preço ajustado, a ser utilizado como parâmetro,
divirja, em até cinco por cento, para mais ou para menos, daquele constante dos
documentos de importação ou exportação.
Parágrafo único. Nessa hipótese, nenhum ajuste será exigido da empresa, seja no
lucro real, seja na base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.

De novo, não faz sentido estipular uma porcentagem (5% neste caso) como
margem de erro. Deve-se, em vez disso, estipular valores em reais ou em UFIRs,
se o objetivo pretendido

é o de evitar

custos administrativos

com pequenas

mudanças.

V.2 - Objetivo das Mudanças
O desenvolvimento

tardio da legislação sobre preços de transferência

abre

oportunidades de "queima de etapas" pelo país, mas também traz conseqüências
negativas, como a impossibilidade de se buscar um método que seja melhor para
o país.
Por exemplo, os EUA quando introduziram

sua legislação tiveram pouca

preocupação com seus parceiros comerciais, já que o tema ainda era novidade no

';f
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cenário internacional.

Isto permitiu ao país adotar um método que lhe parecia

justo, o princípio arm's /engfh, que é hoje o padrão internacional.
Para o Brasil, hoje seria muito custoso adotar qualquer padrão que não o
internacionalmente

adotado.

Ainda assim, este atraso permite aprender com a

experiência de outros países, diminuindo

os erros das autoridades fiscais.

Esta

experiência internacional permite que a lei se desenvolva mais rapidamente.

V. 3 - Conclusão

da Seção V

Este capítulo

relatou

possíveis

mudanças

na legislação

que

podem

aperfeiçoar a legislação nacional. As mudanças aqui sugeridas foram elaborados
a partir da experiência internacional

e obedecendo

atingido, mas ao mesmo tempo atentando
país em desenvolvimento

ao "consenso"

para as características

internacional
brasileiras de

e de dimensões continentais, além de considerar a sua

situação econômica atual.
As mudanças sugeridas darão maior poder à Secretaria da Receita Federal,
que vem adquirindo
enfrentar
mudanças

conhecimento

técnico

esta nova etapa da legislação
sugeridas,

transparência

se

forem

em sua execução

estando

capacitada

para

sobre preços de transferência.

As

introduzidas

de

e implementação,

melhor

forma

gradual

e tiverem

não serão empecilhos

ao

investimento direto no país. Pelo contrário, o objetivo é aumentar a credibilidade
do país com a prática de uma legislação

mais sofisticada, procurando tratar os

contribuintes de forma mais eqüitativa.
Em matéria de receita fiscal, o governo deverá ter aumento de receita,
advindas dos ajustes decorrentes

da legislação sobre preços de transferência.

Este aumento de receita deverá ser conseqüência

direta de determinados fatores.

O primeiro é a inclusão dos raya/fies na legislação sobre preços de transferência.
O segundo é o fim das margens

de erro de 5% e aceitação

de 10% de

discrepância nas exportações. O terceiro é a inclusão de todas as operações com
juros, inclusive aquelas registradas no BC. O quarto é o fim de margens de lucro
preestabelecidas.

O quinto fator é o fim da possibilidade de escolha do método
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que for melhor para o contribuinte .. Como sexto e último fator, a inclusão de
penalidades pecuniárias na lei.
Não é possível, determinar quais destas mudanças trará incrementos
receita mais significativos para o governo.

de

Mas o fim da escolha do método pelo

contribuinte e a inclusão de operações com juros registradas no Banco Central do
Brasil parecem ser os principais fatores a contribuir para o incremento da receita
fiscal.
Os maiores riscos são, sem dúvida, em relação a esta última mudança.
Pode haver perda de ingresso de capital, do tipo portfólio, no Brasil.

Todavia, a

maior parte desta perda deve estar relacionada a operações ilegais ou ao menos
obscuras.

Podendo o Brasil adotar este procedimento

capitais, deveria fazê-lo.

sem fuga repentina de

O problema é como determinar se isto ocorreria ou não,

antes de a mudança ocorrer de fato. Como sugestão, o país pode estabelecer um
prazo longo para a mudança, após a promulgação da lei. Se dentro deste período
se perceber fuga repentina de capitais que ameacem a estabilidade econômica do
país, deve-se procurar mudanças que atenuem estas fugas. Caso contrário, devese introduzir a lei sem mudanças.
No aspecto geral, o Brasil estará em maior sintonia com o restante dos
países que já possuem legislação sobre preços de transferência.

Além disso, o

país terá uma legislação mais clara e neutra e também mais justa, por tratar todos
os casos com base no mesmo princípio.

O objetivo é que o país tenha uma

legislação que ainda não é tão sofisticada quanto a da maioria dos países, mas
que já não é tão primitiva quanto a inicial e já permita ao país adotá-Ia com bons
resultados práticos.
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Conclusão
Prevalece, no atual cenário
importância

do

comércio

internacional,

internacional.

internacionalizando

o processo produtivo

decorrência

espera-se

disso,

significativamente,

As

a expectativa
empresas

multinacionais

vêm

na busca de redução de custos.

que o comércio

tanto em termos

do aumento da

internacional

absolutos,

intrafirma

Em

cresça

como em relação ao comércio

mundial.
Neste novo cenário internacional,
importantes e não inoperantes,
instrumentos

os governos nacionais se tornam mais

como nos diz o "senso comum".

de controle efetivo de determinadas

operações

internacionais

tornem cada vez mais difíceis diante do progresso tecnológico,
para a atuação dos governos nacionais.

Ainda que os
se

ainda há espaço

Na verdade, cada vez mais a defesa dos

interesses do país por intermédio de seu governo torna-se necessária.
da maximização do lucro por parte das multinacionais

A busca

pode abalar a estabilidade

econômica de um país.
Os governos

precisam

adotar

mecanismos

de defesa

que

permitam

conciliar a abertura das economias

nacionais com a garantia de que cada país

possa ter autonomia

de seu destino.

autoridade

fiscal

nas decisões

mundial

controlaria

toda

a

Num mundo utópico, uma

questão

estabelecendo uma divisão justa da arrecadação tributária.

fiscal

internacional,

Como ainda estamos

longe deste grau de cooperação mundial, os governos nacionais têm que aceitar
suas limitações e atuar da melhor forma possível para garantir seu bem-estar
social, econômico e financeiro.
presente

trabalho

abordou

Tendo como base esta linha de pensamento,

a questão

dos preços de transferência

o

no caso

brasileiro.
Primeiro, foi identificado

que o princípio" arm's length foi um princípio

"imposto" ao resto do mundo, colocado,

na maioria das vezes, como o único

caminho possível, a ser seguido por todos os países.
A OCDE, devido ao seu pioneirismo, foi extremamente eficaz ao conseguir
que esta idéia fosse aceita internacionalmente.
que há caminhos alternativos.

Porém, foi demonstrado também

O GFA, por exemplo, é teoricamente

superior ao
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princípio arrn's length, mas tem um sério limitante, pois exige a cooperação global
entre países e não a configuração atual onde predomina o conflito.
o GFA, assim como outros métodos

Mesmo assim,

que vierem a ser criados, precisam ser

levados em consideração.
Esta "imposição"
adotado

este princípio

procurou

demonstrar

da OCO E vem sendo muito eficaz e os países têm
sem maiores
foi

que

a

questionamentos.

adoção

de

O que este trabalho

legislação

sobre

preços

transferência, utilizando o princípio erm's length, não é necessariamente
para todos os países que escolhem

este caminho.

cada país é o principal fator a ser considerado

de

benéfica

A realidade econômica de

quando da introdução

ou do

aperfeiçoamento de uma legislação sobre preços de transferência.
Este trabalho identificou a diferença entre os países desenvolvidos
países em desenvolvimento,
aperfeiçoamento

em relação às conseqüências

da legislação

sobre

preços

e os

da introdução

de transferência.

Como

ou
esta

legislação não tem o poder de atrair investimentos externos, mas tem o poder de
repeli-lo, os países que precisam atrair investimentos diretos precisam levar isto
em consideração.
Foi identificado que a disputa entre investimentos
entre os países de um mesmo
investimentos

estrangeiros

nível econômico,

diretos

ocorre

entre

externos ocorre mais

ou seja, a disputa
os

países

desenvolvidos e entre os países considerados em desenvolvimento,

entre

considerados
mas é muito

menor a disputa pelo mesmo investimento entre um país desenvolvido e um país
em desenvolvimento.
Os

países

transferência,

e

desenvolvidos
qualquer

já

tentativa

investimentos estrangeiros diretos.

adotam
de

legislação

eliminá-Ia

não

sobre

preços

conseguiria

de
atrair

Não adotar p princípio arm's length também

teria pouca - ou mesmo nenhuma - eficácia na atração de investimentos, além-de
estimular reações de outros países desenvolvidos.

A única variável relacionada a

preços de transferência capaz de afetar o investimento em países desenvolvidos é
o tipo de fiscalização que cada país exerce. Como observado no capítulo IV, esta
variável não tem poder de atrair investimentos sozinha.

Mas pode vir a ajudar a

~~'t
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atrair investimentos se for utilizada como parte de um programa, aliado a medidas
que afetem mais diretamente o investimento
de redução de impostos, por exemplo.
pouco

contribuem

simplificação
adotados

para

o fim

e maior autonomia

em

situações

direto estrangeiro, como algum tipo

Ainda assim, os efeitos desta medida

desejado

sendo

para empresas

extremas

de

apenas

um

estrangeiras

necessidade

de

indicador

de

e só devem ser

investimento

direto

estrangeiro.
Como
desenvolvidos
princípio

regra

geral,

atentando

devem ter legislação

arm's length.

O nível

sempre

para

as exceções,

os países

sobre preços de transferência

e adotar o

de fiscalização

em relação

a preços

de

transferência é que pode variar de acordo com a importância dos países para as
empresas multinacionais - os países mais importantes podem ser mais rigorosos
na fiscalização - e de acordo com a necessidade

de atração de investimentos

estrangeiros diretos.
Em relação aos países em desenvolvimento,
países

apresentam

compensação

os

investidores

por maiores riscos.

com

este cenário muda.

maiores

taxas

de

Estes

retorno,

como

Neste cenário, a legislação sobre preços de

transferência, entra como um dos componentes da análise de risco da empresa e,
por isso, tem maior poder de repelir o investimento

estrangeiro.

Quando

se

considera a introdução de legislação sobre preços de transferência, este aumento
de risco precisa ser levado em consideração.
Para
minimamente

os

países

em

organizadas

desenvolvimento

e onde qualquer

que

carecem

investimento

de

instituições

estrangeiro

direto é

essencial, a não-adoção de legislação sobre preços de transferência permite que
as empresas multinacionais

se defendam de alguns destes riscos por intermédio

próprio, o que reduz a percepção de risco dos investidores.
Para os principais
Coréia

do

Sul,

etc.,

países
que

já

em desenvolvimento
recebem

como Brasil, Argentina,

investimentos

estrangeiros

diretos

significativos, alguma legislação sobre preços de transferência precisa ser adotada
para combater as fraudes.l

l!
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As legislações devem ser introduzidas, de forma gradual, atentando para as
conseqüências de cada etapa da mudança.
a legislação sobre preços de transferência

O limite máximo destas mudanças é
adotada pelos países desenvolvidos,

ainda que este limite máximo possa nunca ser desejável.
Como o princípio arm's /ength é imperfeito e estimula a transferência
recursos

para países

desenvolvidos,

os países

em desenvolvimento

de

devem

avançar nos estudos do GFA e outros métodos e pressionar, por meio de suas
diplomacias, os países desenvolvidos

a considerarem a possibilidade de utilização

de outros métodos.
Os

países

intermediária

em

desenvolvimento

entre os dois grupos

que

se

apresentados

primeiro passo, que é uma legislação

encontram

numa

acima devem

posição

considerar

branda de preços de transferência,

o

que

procure, principalmente, evitar as fraudes e procure determinar, ex-ante, se podem
arcar com as conseqüências destas mudanças para, só então, introduzi-Ias.
O Brasil já teve
aperfeiçoamento

esta

primeira

etapa

e já está preparado

de sua legislação sobre preços de transferência.

para

o

Este trabalho

relatou a experiência americana e as diretrizes (guidelines) da OCDE, buscando
aprender com a experiência

internacional,

para propor mudanças na legislação

nacional.
As mudanças propostas neste trabalho procuraram dar tratamento tributário
equivalente a todas as empresas, essencial para o bom funcionamento
Além disso,

procurou-se

acabar

aproximando

a legislação

com todo e qualquer

brasileira

do princípio

tributário.

tipo de safe harbor,

arm's /ength.

Por último,

procurou-se dar maior abrangência à lei, fazendo com que os roya/ties e todas as
operações com juros estivessem sujeitos à lei.
Para o governo,

espera-se

empresas,

consideradas

tributária.

Mas este aumento

que

agregadamente,

haja aumento
deverá

haver

estará mais concentrado

utilizem das omissões da lei para pagar menos impostos.
justiça fiscal e não distorcerá o processo competitivo.

de receita.
aumento

Para
da

em empresas

as

carga
que se

Isto trará uma maior

Espera-se que o resultado

alcançado seja o de aumentar o número de empresas que pagam impostos.
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Deve-se atentar que tão importante
forma em que ela será feita.
deve ser discutida

quanto o conteúdo da mudança é a

Este trabalho propõe que toda e qualquer mudança

nas duas

casas

do Congresso

Nacional,

dando

amplas

oportunidades para os interessados colocarem outras idéias e que possam propor
o aperfeiçoamento das mudanças sugeridas.
Não se deve apelar para o vício governamental
provisórias, e o trâmite parlamentar

precisa ser seguido.

processo longo e tortuoso, trará aperfeiçoamentos
perspectiva

de durarem

de recorrer a medidas

por um prazo

mais

Ainda que seja um

com melhor qualidade e com a
longo. Também

não se deve

subestimar a necessidade de se equipar a SRF, com os recursos necessários.
Em especial, atenção deve ser dada ao treinamento de pessoal e a um plano de
carreiras que estimule e retenha os auditores fiscais.
Sugere-se que seja revista a legislação nacional relativa a crimes fiscais.
pouca punição a fraudadores fiscais funciona como estímulo à fraude.
exemplares

precisam

ser

introduzidas,

já

que

a

conseqüências nefastas para o país e sua população.

sonegação

A

Punições
fiscal

tem

Os crimes de sonegação

fiscal precisam ser relacionados à falta de recursos do governo e a todas as suas
conseqüências.

Espera-se que o presente trabalho possa contribuir para esta

mudança em relação a sonegadores fiscais.
O presente trabalho não analisou o Global Formulary Apportionment

(GFA)

de forma detalhada, sugere-se que este e outros métodos que venham a surgir
sejam estudados com mais detalhes.

Além disso, há a necessidade de se analisar

a receita fiscal adicional conseguida

com a introdução das leis sobre preços de

transferência.

Em períodos de maior estabilidade no investimento direto, pode-se

analisar os efeitos do aprimoramento
variável.

da lei de preços de transferência sobre esta

Mais alguns anos de experiência permitirão que uma análise, utilizando

regressões, indique quais variáveis são afetadas são afetadas pela legislação de

r ?"!'
i

,

preços de transferência.

Como última sugestão para futuros estudos, aponta-se

par uma análise em nível microeconômico,
como as decisões de empresas

ou seja, analisar a partir das firmas,

multinacionais

são afetadas pela introdução ou

aperfeiçoamento na legislação de preços de transferência.

.
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Por último, gostaria de salientar a importância da preservação da soberania
nacional.

Este trabalho se espelhou

na experiência internacional para chegar a

sugestões que sejam do interesse brasileiro.

Não se deve confundir, aprender

com países com mais experiência em determinado assunto, com copiar modelos
prontos.

Não se pode submeter os interesses do Brasil à interesses estrangeiros.

A ideologia da globalização,

como definida por Batista Júnior (2000), tenta fazer

crer que os países não têm escolha, diante deste fenômeno.

Isto está longe de da

realidade e os interesses do país devem ser decididos internamente, tendo como
o interesse do país, entendido como o interesse da maioria de sua população.
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ABSTRACT
This work analyzes the Brazilian regulation of Transfer Pricing. The main objective
is to suggest changes that would improve the legislation without adversely affecting
the flows of foreign direct investment to Brazil. The international experience is used
as a reference. The United States regulations as well as the Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines provide the main
source of possible changes to the Brazilian legislation. The suggested changes, if
adopted, would put the Brazilian legislation closer to the Arm's Length Principie
and would treat ali Multinationals in a more equivalent way, resulting in less
transfer pricing manipulation and in higher tax revenue for the Brazilian
Government.
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