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SUMÁRIO 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (“OCDE”) publi-
cou um documento contendo um conjunto de novas orientações que visam 
esclarecer, em termos práticos, como pode o princípio da plena concorrência 
(“Arm’s Length Principle”) e as regras de preços de transferência dele decorrentes 
serem aplicadas no âmbito das transações diretamente afetadas pela pandemia 
Covid-19. 
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ENQUADRAMENTO 

A OCDE publicou, no passado dia 18 de 

dezembro de 2020, um documento 

contendo um conjunto de novas orien-

tações que visam esclarecer a 

aplicação, em termos práticos, do prin-

cípio da plena concorrência (“arm’s 

length principle”) às transações efetua-

das no âmbito das circunstâncias 

especiais derivadas da pandemia Co-

vid-19. 

Com efeito, atendendo às alterações 

que os mercados e transações têm 

vindo a sofrer ao longo desta crise, a 

OCDE, embora considerando que o 

Guia de preços de transferência, de ju-

lho de 2017, se mantém atual e 

adequado a dar resposta à maioria das 

situações, considerou, ainda assim, re-

levante publicar novas orientações, 

mais práticas e adaptadas aos novos 

desafios impostos pela pandemia. 

Estas orientações não revogam nem al-

teram o referido Guia anterior, e foram 

desenvolvidas e aprovadas pelos 137 

Estados Membros da OCDE (consti-

tuintes do Inclusive Framework on 

Erosion and Profit Shifting – “BEPS”) e 

visam, essencialmente, fornecer às ad-

ministrações tributárias, e bem assim, 

grupos multinacionais, um conjunto de 

diretrizes que podem ser utilizadas na 

avaliação e cumprimento das regras dos 

preços de transferência em períodos 

afetados pela pandemia.  

A intenção da OCDE é facultar uma vi-

são mais pragmática de determinadas 

realidades afetadas pela pandemia e ne-

cessidade de adequar as transações 

intragrupo, mantendo, ainda assim, inal-

terados os contornos do princípio da 

plena concorrência, que se entendem 

ser inteiramente aplicável às situações 

causadas pela crise. 

As novas orientações incidem sobre os 

seguintes quatro pontos basilares, con-

siderados de abordagem prioritária para 

que o princípio da plena concorrência e 

as regras de preços de transferência se 

possam adaptar a esta nova realidade 

económica: 

▪ análise de comparabilidade; 

▪ perdas e imputação de gastos as-

sociados à Covid-19; 

▪ programas de assistência gover-

namental; e 

▪ acordos prévios em matéria de 

preços de transferência. 

A COMPARABILIDADE 

A pandemia tem afetado significativa-

mente os preços das transações, o que, 

consequentemente, tem vindo a reduzir 

a fiabilidade da informação utilizada na 
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análise comparativa em sede de preços 

de transferência. 

Neste contexto, as novas orientações 

da OCDE pretendem, também, incenti-

var e organizar a procura de fontes 

alternativas de informação que permi-

tam elevar a qualidade da informação 

comparativa disponível. 

Para o efeito, deverão ser analisadas a 

evolução dos volumes de vendas e as 

despesas extraordinárias desde o início 

da pandemia por referência a transa-

ções semelhantes, dentro e fora do 

grupo empresarial.  

Adicionalmente, e para além das infor-

mações normais macroeconómicas ou 

setoriais disponíveis, poderão, tam-

bém, ser tidos em consideração os 

seguintes elementos: 

▪ as políticas governamentais de 

combate à pandemia porquanto 

estas poderão influenciar os pre-

ços das transações;  

▪ as informações constantes das 

obrigações declarativas intercala-

res, como as trimestrais; 

▪ as comparações estatísticas com 

anteriores períodos de crise e re-

cessão; e 

▪ a comparação entre despesas e 

valores orçamentados e as despe-

sas e valores reais. 

Para efeitos de análise da comparabili-

dade, as orientações salientam um 

elemento fundamental: o fator tempo. 

Com efeito, e mesmo em circunstâncias 

normais, os dados financeiros selecio-

nados devem referir-se ao mesmo 

período, sendo possível, em alguns ca-

sos, ter esta informação de forma 

contemporânea.  

Na aplicação do princípio da livre con-

corrência e das regras de preços de 

transferência, os dados comparativos 

referentes ao período contemporâneo 

da transação vinculada são, em termos 

gerais, os mais fiáveis. 

Em face do exposto, as novas orienta-

ções da OCDE salientam que os 

contribuintes deverão realizar uma utili-

zação razoável da informação por forma 

a superar eventuais defeitos na informa-

ção disponível, atendendo a que, 

relativamente ao ano de 2020, a infor-

mação apenas estará disponível a partir 

de 2021. 

 

Neste contexto, e por forma a evitar 

análises distorcidas, a OCDE aconselha 

a separar os períodos de análise antes 

da existência da pandemia e já pós-pan-

demia.  

Acresce ainda que, atendendo às dificul-

dades subjacentes à análise da 
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comparabilidade, as administrações 

tributárias deverão ser mais flexíveis 

aquando da sua avaliação de modo a 

evitar de litígios em sede de preços de 

transferência.  

Ainda a propósito da dificuldade na ob-

tenção de dados comparativos 

adequados, a OCDE, como forma de ul-

trapassar esta dificuldade, admite a 

possibilidade de as administrações tri-

butárias permitirem aos contribuintes 

recorrer a informação apenas disponí-

vel após a entrega da declaração de 

rendimentos referente a 2020, a cha-

mada abordagem ex post.  

Para o efeito, tal deverá, também, ser 

permitido pela legislação nacional apli-

cável e ser devidamente documentado 

no respetivo “dossier” de preços de 

transferência.  

Neste contexto, considera a OCDE que 

deverá ser permitida a apresentação de 

declarações suplementares ou correti-

vas devendo, para o efeito, ser criada 

alguma flexibilidade na possibilidade de 

serem efetuados ajustamentos de pre-

ços de transferência depois de 

entregues as declarações fiscais, ou as-

segurar o acesso a procedimento 

amigáveis, ou mecanismos similares, 

entre contribuintes e administrações 

tributárias, minimizando as situações 

de dupla tributação e promovendo solu-

ções negociadas.  

Já relativamente à utilização de dados 

comparativos respeitantes a períodos 

de crise anteriores, a OCDE alerta para a 

insuficiência da utilização exclusiva de 

dados referentes à crise financeira de 

2008 e 2009, em função das especifici-

dades que a distinguem da crise 

pandémica atual. 

Neste contexto, e à exceção da crise fi-

nanceira de 2008 e 2009, a utilização de 

dados comparativos respeitantes a pe-

ríodos anteriores deverá ser realizada 

mediante o estabelecimento de perío-

dos de teste distintos (pré-pandemia e 

pós-pandemia), em face das divergên-

cias entre as condições económicas 

verificadas nesses períodos e aquelas 

que se verificam no período corrente. 

Em face do exposto, a OCDE recomenda 

que, ao basear-se em determinados da-

dos comparativos de períodos 

anteriores, o contribuinte pondere a 

adequação desses mesmos dados e os 

ajustes em conformidade, tendo em 

consideração as circunstâncias do perí-

odo corrente. 

No que respeita à possibilidade de utili-

zação de dados de entidades 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 
04 

Nº22/21 
Orientações da OCDE em contexto da pandemia:  

os preços de transferência 

www.rfflawyers.com 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 
T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

comparáveis que apresentem resulta-

dos negativos, a OCDE recorda que 

esta não está excluída, acrescentando 

que se as empresas deficitárias em 

causa cumprirem os critérios de com-

parabilidade apropriados, poderá ser 

relevante incluí-las na análise.  

Outra questão relevante no âmbito des-

tas orientações refere-se à atualização 

de benchmarks preparados em anos 

anteriores. Com efeito, em condições 

normais e durante três anos, regra ge-

ral, as administrações tributárias 

admitem a possibilidade de atualização 

dos dados das amostras finais de com-

paráveis, ao invés da elaboração anual 

das pesquisas de comparáveis.  

Neste âmbito, e atentas as circunstân-

cias extraordinárias atuais, a OCDE 

sugere que seja considerada uma sim-

ples atualização dos dados financeiros 

da amostra.  

Por fim, e atentas a circunstâncias es-

peciais atuais, a OCDE aconselha ainda 

a combinação de mais do que um mé-

todo por forma a garantir que seja 

mantida a natureza do mercado entre 

partes relacionadas. 

 

 

PERDAS E GASTOS ASSOCIADOS 

À COVID-19 

A diminuição da procura, a redução do 

volume de negócios, a impossibilidade 

de fornecer produtos ou prestar servi-

ços em muitos setores, o aparecimento 

de despesas extraordinárias, entre ou-

tros fatores, durante a pandemia, tem 

causado grandes perdas em vários gru-

pos multinacionais. 

De acordo com o entendimento da 

OCDE, estas perdas extraordinárias de-

verão ser repartidas entre as diferentes 

sociedades que compõem o grupo, o 

que pode originar situações de litígio 

com as administrações tributárias. 

Neste âmbito, considera a OCDE que a 

repartição dos custos extraordinários 

causados pela pandemia deverá ser efe-

tuada da mesma forma que seria 

acordada por entidades independentes, 

devendo, sempre que possível, efetuar-

se os ajustamentos necessários. 

Neste contexto, as orientações publica-

das pela OCDE incluem alguns 

exemplos e reflexões referentes à men-

cionada repartição de gastos 

extraordinários causados pela crise, 

cuja natureza deverá ser cautelosa-

mente analisada e considerada aquando 
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da preparação das análises de compa-

rabilidade, porquanto poderão ter uma 

influência significativa.  

Assim, o indicador de lucro líquido da 

parte relacionada analisada deverá ex-

cluir estas despesas extraordinárias 

decorrentes da crise sanitária, exceto 

quanto estritamente relacionadas com 

a operação em causa.  

Para fazer face a esta problemática, as 

novas orientações da OCDE contêm os 

seguintes “alertas”: 

▪ a alocação de riscos entre as par-

tes numa transação tem 

correlação direta com a distribui-

ção entre elas dos lucros ou 

prejuízos resultantes da transa-

ção vinculada, pelo que, desde 

logo, a análise de risco deverá ser 

feita à luz do princípio da livre con-

corrência; 

▪ deverá ser feita especial pondera-

ção no momento da alocação dos 

custos extraordinários relaciona-

dos com a COVID-19 entre as 

partes; e  

▪ as partes deverão aferir da aplica-

bilidade, no âmbito das suas 

relações contratuais, de eventu-

ais cláusulas de força maior, 

assim como rever os acordos in-

tragrupo em vigor que possam ter 

impacto sobre a alocação de per-

das e de custos extraordinários 

associados à COVID-19. 

Neste contexto, a OCDE recomenda que 

as alterações contratuais sejam solida-

mente fundamentadas e documentadas 

pelos contribuintes, por forma a garantir 

que as mesmas estão em conformidade 

com o princípio da plena concorrência e 

com as regras dos preços de transferên-

cia dele decorrentes.  

OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA  

Tanto quanto resulta da definição da 

OCDE, são programas de assistência 

governamental aqueles em que um go-

verno ou autoridade pública 

proporciona um benefício económico 

aos seus contribuintes, com ou sem na-

tureza financeira. 

Ora, estes programas podem ter um im-

pacto significativo sobre os preços de 

transferência, quer por se aplicarem a 

determinado membro de um grupo em-

presarial multinacional, quer por serem 

disponibilizados a entidades indepen-

dentes no mercado onde determinado 

grupo empresarial multinacional desen-

volve a sua atividade, afetando, assim, o 

comportamento de entidades envolvi-

das em transações potencialmente 

comparáveis. 
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Neste contexto, recomenda a OCDE 

que se proceda à análise específica das 

características, também, mais especifi-

cas, de cada programa governamental 

relevante, procurando determinar 

eventuais impactos económicos, quer 

diretos (como subsídios salariais, títu-

los de dívida pública ou apoios de 

liquidez a curto-prazo) quer indiretos 

(como a disponibilização, aos contribu-

intes, do uso de infraestruturas da 

administração local). 

Assim, atendendo à relevância econó-

mica da assistência governamental, o 

seu impacto deverá ser considerado 

para realizar a análise da comparabili-

dade e, assim, delinear a transação 

vinculada, devendo esta informação 

constar da documentação de preços de 

transferência do contribuinte. 

Já no que respeita aos riscos, reco-

menda a OCDE que a assistência 

governamental não tenha influência so-

bre a atribuição de risco nas transações 

entre entidades relacionadas. 

OS ACORDOS PRÉVIOS DE PRE-

ÇOS DE TRANSFERÊNCIA 

Os Acordos Prévios de preços de trans-

ferência em vigor entre os países da 

OCDE foram celebrados em condições 

substancialmente diferentes das agora 

impostas pela atual crise pandémica. 

Os Acordos Prévios visam providenciar 

aos contribuintes e às administrações 

fiscais um determinado grau de certeza 

quanto ao tratamento fiscal a conferir às 

transações internacionais entre partes 

relacionadas.  

Neste âmbito, é entendimento da OCDE 

que os Acordos Prévios devem manter-

se em vigor, a menos que as circunstân-

cias imponham a sua revisão, rescisão 

ou até revogação, designadamente, 

aquelas que possam levar à impossibili-

dade de cumprimento das hipóteses 

críticas neles consagradas.  

Para avaliação deste critério, deverá 

atender-se aos próprios termos do 

Acordo Prévio, bem como à legislação 

da jurisdição aplicável, numa análise ca-

suística que pondere os impactos 

específicos da pandemia no setor e na 

região em causa. 

Quando se considerar verificada a viola-

ção das hipóteses críticas previstas no 

Acordo Prévio, existem vários caminhos 

de solução. 

Em primeiro lugar, importa referir que 

alguns Acordos Prévios poderão prever 

os procedimentos a seguir em caso de 
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incumprimento das hipóteses críticas 

neles previstas. 

Em caso de imaterialidade do incumpri-

mento, poderá ser alcançado um 

acordo entre o contribuinte e a Admi-

nistração tributária em causa no 

sentido da continuidade da aplicação 

do Acordo Prévio. 

Na eventualidade de nem o Acordo Pré-

vio nem a legislação doméstica 

previrem procedimentos a seguir em 

caso de incumprimentos das hipóteses 

críticas, o Guia da OCDE de 2017 apre-

sentava três possíveis vias de solução: 

▪ revisão dos termos do Acordo 

Prévio; 

▪ rescisão do Acordo Prévio, o que 

determina a respetiva cessão de 

produção efeitos ex nunc; ou 

▪ revogação do Acordo Prévio, o 

que determina a respetiva cessão 

de produção efeitos ex tunc. 

No âmbito das novas orientações, vem 

a OCDE aconselhar os contribuintes no 

sentido de notificarem a Administração 

tributária da violação das hipóteses crí-

ticas assim que tenham conhecimento 

da mesma ou a entendam como forte-

mente provável. 

Quanto às Administrações tributárias, a 

OCDE entende que, uma vez notifica-

das, deverão responder com prudência, 

certificando-se de que têm a informação 

necessária para que possam tomar uma 

decisão ponderada quanto à eventual 

revisão, rescisão ou revogação do 

Acordo Prévio. 

CONCLUSÃO 

A OCDE pretende que estas novas orien-

tações tornem mais fácil para os 

contribuintes e para as Administrações 

tributárias, por um lado, assegurarem o 

cumprimento do princípio da livre con-

corrência e das regras dos preços de 

transferência dele decorrentes no con-

texto das transações vinculadas e 

afetadas pela crise COVID-19 e, por ou-

tro lado, evitarem, na medida do 

possível, que a incerteza e as conse-

quências desta crise pandémica 

originem um aumento da litigância 

nesta matéria. 

*** 
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