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RESUMO 
 

A Problemática dos “ Preços de Transferência “, numa perspectiva fiscal tem sido objecto 

de diversos estudos levados a cabo pela Comissão Europeia. 

Tendo em conta as características extremamente diversas dos regimes fiscais dos Estados – 

Membros, bem como as diferentes preferências nacionais, levantamos duas questões que 

são analisadas na presente dissertação, através de um Case Study de uma empresa multina-

cional do sector alimentar e que constituem os dois eixos da dissertação: 

1º - Será a Harmonização Fiscal da Tributação Directa necessária ou desejável; 

2º - Os “Preços de Transferência” nos Bens Intangíveis e o seu impacto nos resultados apu-

rados para efeitos de tributação; 

Assim, a presente dissertação é dedicada à análise da definição e quantificação de “Preço “ 

nos bens intangíveis – Royalties numa empresa multinacional cuja empresa mãe se situa 

num outro Estado Membro com uma diferente taxa de tributação sobre o imposto das 

sociedades. 

A análise empírica realizada numa empresa multinacional, permitiu verificar a complexi-

dade na quantificação do “Preço de Transferência “ no pagamento de Royalties, a aplica-

ção do “Princípio de Plena Concorrência “ e a morosidade do processo na resolução de 

conflitos quando surge a Dupla Tributação. 

Assim: Harmonização, Preço de Transferência, Princípio de Plena Concorrência, Royalties 

e a forma como estes conceitos interagem, constituem para o case study os grandes temas 

de análise.  

Palavras-chave: Harmonização, Preço de Transferência, Princípio de Plena Concorrência, 

Bem Intangível, Royalties  
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ABSTRACT  
 

The process of “Transfer Pricing”, from the fiscal perspective has been subject of many 

studies by the European Commission. 

According to the different caracteristics of the fiscal regimes of member states, and with 

regards to the different national preferences, we need to pose two questions which will be 

analysed in this dissertation. We will be using a case study by a multinacional firm in the 

food industry sector which constitues two major sections of the dissertation. 

1º Will Fiscal Harmonization make direct taxation necessary or desirable? 

2º The “Transfer Pricing” in the intangibles property and its impact on the results of the 

effects on taxation 

It is the objective of this  dissertation  to analyse the definition  and quantification of the 

term  “ price” in the   Intangibles  such as Royalties ,  within a  multinational companies 

whose  headquarters are located  in another  member  state with a different form of taxation 

or  corporate income tax. 

The empirical analysis realised in a multinacional company, permitted us to check the 

complexity in quantification of the “transfer pricing”, royalty payments and the application 

of the “arm´s of length principle”, the long process in the resolution of conflicts when there 

double taxation occurs. 

Harmonization, Transfer Pricing, the arm´s of length principle, royalties, and the ways that 

these concepts interact, contribute for the analysis of this case study 

 

Key Words: Harmonization, Transfer Pricing, Arm´s of Length Principle, Intangible 

Property, Royalties 
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I - INTRODUÇÃO 
 

I.1 OBJECTIVO DA DISSERTAÇÃO 

 

A partir do ano 2000 entramos numa nova era da globalização, segundo Friedman (2005) a 

chamada Globalização 3.0 que através do” software juntamente com a criação de uma 

rede global de fibra óptica nos tornou a todos vizinhos uns dos outros”. 

Neste contexto a rápida evolução tecnológica influencia o comportamento dos operadores 

económicos e a natureza das actividades económicas. Assim, a fiscalidade é um factor 

importante na decisão estratégica da actividade económica pelas empresas multinacionais, 

ao se depararem com características extremamente diversas dos regimes fiscais dos Esta-

dos Membros.  

Associado a esta diversidade de regimes fiscais, os “Preços” estabelecidos entre empresas 

associadas situadas em diversos Estados Membros, “Preços de Transferência” têm sido 

objecto de vários estudos pela Comissão Europeia, podendo criar obstáculos ao livre fun-

cionamento do mercado interno. 

 Neste contexto e enfrentando o desafio da Globalização, colocamos a questão “ Em que 

medida a harmonização fiscal da Tributação Directa é necessária ou desejável?” 

I.2 MOTIVAÇÃO PARA ESTE ESTUDO 

Este estudo centra-se na questão, cada vez mais relevante no domínio da fiscalidade de 

responder em que medida a Harmonização Fiscal da Tributação Directa na UE é necessária 

ou desejável. 
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Tem sido prioridade da UE a eliminação de obstáculos, designadamente de natureza fiscal, 

à livre circulação de mercadorias, de trabalhadores, de serviços e de capitais de forma a 

consolidar um mercado interno comunitário. Actualmente, existem vinte e sete sistemas 

fiscais distintos, pelo que, as sociedades que actuam em diferentes jurisdições fiscais têm 

de apurar os lucros em cada ordenamento jurídico tributário, mediante a aplicação do 

“Princípio do Preço de Plena Concorrência”. Tal facto pode suscitar questões complexas 

relativas a “ Preços de Transferência” e a custos significativos no cumprimento de regras 

fiscais e contabilísticas, distintas nos vários Estados Membros. Como ponto de partida, 

admite-se que as diferentes taxas de imposto aplicadas aos lucros das sociedades perten-

centes ao mesmo “ Grupo” e que desenvolvem um maior número de actividades em Esta-

dos Membros diferentes, causam obstáculos de natureza fiscal ao funcionamento do mer-

cado interno. Por outro lado, a existência de determinadas zonas de tributação ou regimes 

fiscais privilegiados, é responsável pela concorrência inter- empresarial, como por perdas 

de receitas fiscais para os Estados Membros.   

 

Actualmente, a realidade económica caracteriza-se pela globalização da economia, tendo-

se este processo de integração económica desenvolvido a partir de 1990 pela expansão das 

multinacionais, através do mecanismo do Investimento Directo Estrangeiro. Do ponto de 

vista tecnológico houve uma redução nos custos de transporte e comunicação, factor 

essencial para a integração dos mercados financeiros ou mais do que isto, um ininterrupto 

on-line mercado financeiro.   

Na presente década, o processo de internacionalização adquiriu o mais alto nível de sofisti-

cação e adquiriu uma irreversibilidade natural. Neste contexto, tem-se a convicção que esta 

é uma questão relevante no domínio da Fiscalidade das Sociedades Europeias, designada-
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mente em empresas multinacionais que se confrontam com diversos sistemas fiscais distin-

tos, pelo que os seus objectivos estratégicos de gestão não podem descurar as diversas 

legislações fiscais dos Estados Membros onde actuam ou possam vir a actuar. A propósito 

Caroline Doggart (1998) refere “ que os Preços de Transferência são uma área onde a 

competição entre evasores fiscais e autoridades fiscais atingiu um nível de profissionalis-

mo raro “. 

Esta dissertação procura dar um contributo na análise dos “ Preços de Transferência” e do 

modo como estes podem criar obstáculos de natureza fiscal ao funcionamento do mercado 

interno. Estudos anteriores sobre esta questão centravam-se nos aspectos económicos 

designadamente, Sorensen (2003) discutia o conceito do “Princípio de Plena Concorrên-

cia”, métodos e procedimentos referenciados na “OCDE Transfer Pricing Guidelines” e a 

respectiva regulamentação nos USA - I.R.C. Section 482, por outro lado, analisou o risco 

do aumento da Dupla Tributação derivado das regras dos “Preços de Transferência” estipu-

ladas pela OCDE e pelos U.S.A. Vaysman (1993) analisou e discutiu os diversos métodos 

para determinar o “Preço de Transferência”, referindo que em organizações descentraliza-

das, mercadorias e serviços são transferidos entre divisões. Borvornboonrutai (2002) anali-

sou em três ensaios, a interferência nas multinacionais, das regras de tributação e as políti-

cas comerciais nas regras dos “Preços de Transferência”. Os modelos utilizados nos pri-

meiros dois ensaios, demonstram como o governo impõe as regras dos “Preços de Transfe-

rência” no controle das transacções, o último ensaio olha para a evidência empírica na tri-

butação dos proveitos entre companhias estrangeiras e domésticas controladas na Tailân-

dia. Na opinião de Jovanovich (2000), existe uma sobreposição das normas aduaneiras e 

das normas de tributação sobre os “Preços de Transferência”. Em Portugal, Samagaio 

(2005), identifica as políticas de “Preços de Transferência” internacionais utilizadas por 
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um conjunto de filiais de empresas transnacionais Alemãs e Americanas e estuda quais os 

factores organizacionais e ambientais que influenciam essa escolha, concluindo que facto-

res como, a maximização do lucro global, o fortalecimento da competitividade da filial, a 

diferença de tributação do rendimento das sociedades, a gestão interna das operações e dos 

fluxos financeiros, são determinantes na definição da política de “Preços de Transferência” 

para estas empresas. 

Ao dar atenção aos aspectos fiscais, esta tese procura contribuir para a Literatura dos ”Pre-

ços de Transferência” designadamente os ” Preços” estabelecidos para o pagamento de 

Royalties entre empresas associadas e qual o impacto nos resultados líquidos para efeitos 

de tributação em sede do imposto sobre as sociedades. 

Esta dissertação tem por objectivo analisar as políticas de “ Preços de Transferência” adop-

tadas na União Europeia, tendo como exemplo o estudo de um Case Study efectuado numa 

empresa multinacional do sector alimentar.  

Esta dissertação encontra-se organizada da seguinte forma: 

No 1º Capítulo, apresenta-se a Revisão da Literatura onde se procura dar imagem do con-

tributo teórico de diversos autores na identificação dos objectivos estratégicos das multina-

cionais na utilização dos “Preços de Transferência” onde na UE no domínio da fiscalidade 

directa existe uma diversidade de taxas de tributação.  

No 2 º Capítulo, faz-se a análise contextual da problemática da harmonização da tributação 

directa e a sua ligação com os “Preços de Transferência”. Essa análise procura detectar a 

importância dos “Preços de Transferência” na UE, a problemática dos bens intangíveis 

como as royalties, a metodologia utilizada para a fixação dos “Preços de Transferência”, a 

forma como as empresas multinacionais poderão resolver os conflitos de dupla tributação 

quando as administrações fiscais efectuam correcções ao imposto declarado, concluindo-se 
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com uma breve referência ao modo como os “Preços de Transferência” poderão ser utili-

zados como instrumento de evasão fiscal.  

No 3º Capítulo, estuda-se um caso referente à metodologia utilizada por uma empresa mul-

tinacional que ocupa lugar cimeiro em Portugal no sector alimentar, na fixação dos “Preços 

de Transferência” no pagamento de Royalties à sociedade – mãe com sede na Suíça. A 

adopção da metodologia “ Case Study” tornou-se necessária face à escassez de dados. 

No 4º Capítulo, discute-se e conclui-se. Esta Dissertação conclui que a Harmonização Fis-

cal da Tributação Directa – Políticas de “Preços de Transferência” não é necessária mas 

sim desejável, atendendo aos esforços que a Comissão Europeia tem vindo a desenvolver 

de uma forma contínua, recentemente através da Directiva nº 2003/49/CE, do Conselho, de 

3 de Junho de 2003, transposta para a ordem jurídica interna através do D. L. nº 34/2005, 

de 17 de Fevereiro, onde é estabelecido que os pagamentos de Juros e Royalties gerados 

num Estado – Membro, estão isentos de todos os impostos incidentes sobre esses pagamen-

tos nesse Estado Membro, quer através de retenção na fonte, quer mediante liquidação, 

quando obedecer a determinadas condições, por outro lado a criação de um Código de 

Conduta, onde é estabelecido que as empresas multinacionais deverão possuir um Dossier 

Único, de forma a justificarem a sua política em matéria de “Preços de Transferência”. Por 

outro lado, verifica-se a extrema complexidade em quantificar o “Preço de Transferência “ 

quando estamos em presença de “Bens Intangíveis” associado ao facto da inexistência de 

uma Base de Dados de bens comparáveis de forma a justificar-se o “Princípio de Plena 

Concorrência “.  
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CAPÍTULO 1  

 

 

1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Os “Preços de Transferência” são uma matéria em constante desenvolvimento e com espe-

cial interesse ao nível mundial. Em 1993 um estudo conduzido por Tang (1993) revelou 

que no período decorrente entre 1977 e 1989, o comércio intra firmas nos Estados Unidos 

da América e multinacionais estrangeiras localizadas nos Estados Unidos cresceu 228% e 

as transferências comerciais intra empresas corresponderam a 40% do comércio mundial.  

As empresas com o objectivo de se tornarem mais competitivas e aumentar a sua quota de 

mercado num mercado global, deverão ser mais descentralizadas e desenvolver uma nova 

estrutura organizacional. Assim, um dos meios importantes para desenvolver a integração 

de vários negócios é desenvolver a sua política de “Preços de Transferência”. “O Preço de 

Transferência” é um método que estabelece o preço de bens, mercadorias e serviços que 

serão transferidos entre a casa mãe e as suas subsidiárias. Esta transferência interna (intra 

empresa) inclui quer bens tangíveis quer bens intangíveis. Na opinião de Martison e outros 

(1999), as firmas multinacionais utilizam a política de “Preços de Transferência” com os 

seguintes objectivos: minimizar a responsabilidade do imposto ao nível mundial, minimi-

zar tarifas e quotas, contornar a repatriação de proveitos, perfomance da gestão e controlar 

o posicionamento dos fluxos financeiros. Por outro lado, a complexidade internacional dos 

“Preços de Transferência” encontra-se associada, entre outros, aos seguintes factores 

como: diferente regulamentação da tributação ao nível internacional, quotas e tarifas, regu-

lamentação anti- dumping e intensidade da competitividade.  
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A literatura teórica sobre Preços de Transferência inicia-se com o artigo “ On the Econo-

mics of Transfer Pricing” de Hirshlefer (1956). Com o objectivo de maximizar os provei-

tos, ele estuda o preço de equílibrio num modelo ideal, designadamente o problema dos 

“Preços de Transferência” entre empresas. Subsequentemente surgem acerca desta temáti-

ca, novos métodos teóricos e resultados económicos em empresas multinacionais. 

Numa óptica fiscal e segundo os autores Copithorne (1971) and Horst (1971), apresentam 

na literatura teórica das empresas transnacionais uma hipótese de investigação: Iniciando 

com diferentes taxas de imposto em cada país, as empresas transnacionais podem transferir 

os proveitos de países com altas para outros de baixas taxas, potenciando e controlando os 

preços no comércio. Na perspectiva de Kant (1988) podem constituir-se Joint Ventures 

para transferência de proveitos, no entanto a literatura existente acerca desta transferência, 

referencia que o problema dos “Preços de Transferência” poderá ocorrer se a legislação das 

Joint Ventures se situar em diferentes jurisdições.  

Também Horst (1971) and Itagaki (1979) discutiram as estratégias de “Preços de Transfe-

rência” nas empresas multinacionais onde este preço é influenciado por impostos, clientes 

e departamentos governamentais. Guttormand and Alfons (1999) efectuaram uma análise a 

uma empresa multinacional, onde a sede da casa mãe situa-se na Finlândia (País com bai-

xas taxas de imposto) e as subsidiárias situam-se na América (País com altas taxas de 

imposto), adoptando um método de equilíbrio estatístico para estabelecer modelos e estu-

dar a influência do imposto do governo para ajustar o “Preço de Transferência” (isto é 

ajustar o preço quando alterou o proveito ajustado) na quantidade do comércio internacio-

nal. 

Lee and Chuang (2006) concluíram que: i) A diferença de taxas de imposto nos diversos 

países, constitui para as empresas multinacionais uma oportunidade para reduzir impostos 
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à volta do mundo. Assim, podem transferir proveitos reduzindo impostos através de preços 

altos nas compras ou baixos nas vendas entre as subsidiárias com diferentes taxas de 

imposto; por vezes esta estratégia é usualmente afectada por tarifas na sua implementação. 

ii) As empresas multinacionais podem manipular o  “Preço de Transferência” para aumen-

tar lucros; as autoridades governamentais de todos os países deverão ter mais atenção e 

aplicar restrições. Alguns países examinam e supervisionam o “Preço de Transferência” de 

acordo com o “Princípio de Plena Concorrência”. iii) Da implementação do “Preço de 

Transferência” deveria resultar a redistribuição global do benefício do imposto. 

Por último, Chan (2007) analisou a influência das taxas de imposto na afectação das deci-

sões de escolha dos “Preços de Transferência”, partindo das  seguintes hipóteses i) “Os 

Preços de Transferência” nas jurisdições com uma taxa de imposto baixa, são significati-

vamente superiores aos de alta taxa de imposto ii) As Decisões dos makers são influencia-

dos pela escolha dos “Preços de Transferência” que maximizam todos os lucros, esta auto-

ra realizou um estudo em 2001, onde utilizou duas subsidiárias de uma firma internacional 

localizadas nos USA e Austrália, sendo as taxas de imposto nestes países diferentes, uma 

com alta e outra com baixa taxa de imposto; da análise a estas variáveis concluiu que os 

efeitos das taxas de imposto têm influência na escolha dos “Preços de Transferência” e por 

outro lado, deve existir um sistema de incentivos que optimize a decisão de lucro quando 

seleccionamos o “Preço de Transferência”.  

 

Neste contexto como se determina o “Preço de Transferência” nos Activos Intangí-

veis?  

Segundo Eden (1998), citando a OCDE Transfer Pricing Guidelines e respeitando o “Prin-

cípio de Plena Concorrência”, o “Preço” dos intangíveis segue duas vias: Primeiro, se as 



 

18 

transacções comparáveis não se encontrarem no mercado externo, a OCDE recomenda que 

se continue a utilizar o método transaccional ou seja o “CUP”, segundo, se a tecnologia é 

desenvolvida no seio do grupo da multinacional, regras especiais de acordos de custos 

devem ser desenvolvidas. Quanto aos métodos que devem ser utilizados, Eden concluiu 

que: se o mercado externo existe, o “Preço de Transferência” deve ser aproximado ao 

“Princípio de Plena Concorrência” onde duas empresas não relacionadas devem ser esco-

lhidas. Esta é a regra de Hirshleifer. Se o mercado externo não existe ou os custos das 

filiais são interdependentes (caso dos intangíveis), o preço externo não existe, sendo possí-

vel estimar o preço de funções similares num mercado aberto, usando o custo majorado.  

Knee e Misey (1998), referem que na última década a tributação dos activos intangíveis em 

especial o “Preço de Transferência”, tem ocupado bastante os serviços dos Estados Unidos 

da América - International Revenue Service. Nos finais de 1994, a escolha do melhor 

método com obediência ao Princípio de Plena Concorrência incluía o “CUT” (Uncontrol-

led Transaction Method) e o “CPM” (The Profit Split Methods and the Comparable Profits 

Method). Em 1996, a legislação reconheceu os “Acordos de Partilha de Custos” que limi-

tou o seu desenvolvimento à propriedade intangível (I&D). No método “ CUT”, a socieda-

de mãe deverá possuir uma licença para os bens intangíveis similares com lucros poten-

ciais similares a empresas não relacionadas. Relativamente ao método “CPM”, a análise 

deve comparar os lucros de empresas subsidiárias com os lucros de outras empresas com as 

mesmas funções, os mesmos riscos e licenças similares de bens intangíveis. Na prática é 

difícil encontrar empresas com licenças de tecnologias comparáveis. 

Anson e Ahya (2004), discutem o processo do ” Preço de Transferência” na propriedade 

intelectual e activos intangíveis entre duas empresas, concluindo sobre a primordial impor-

tância para a respectiva valorização das metodologias empregues. Por outro lado, compa-
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ram as licenças entre as ambas entidades, e concluem que o melhor método é o “CUP” 

(Method Comparable Uncontrolled Price Method) para os activos intangíveis (Marcas) 

sendo o “Acordo de Partilha de Custo” mais apropriado para a transferência de Know – 

How. 

Por último Sorensen (2003) refere que os métodos utilizados para os activos Tangíveis, 

Intangíveis e Serviços são os seguintes: 

 

 

 

Tabela 1-1 Métodos Utilizados Nos Activos Tangíveis, Intangíveis e Serviços 

 

 

Fonte: Sorensen (2003) Transfer Pricing risks for a United States Based Multinacional Subject To The 

OCDE Guidelines and I.R.C Section 482 
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CAPÍTULO 2  

 

 

2 ANÁLISE CONTEXTUAL 

 

O Tratado da CE, fundamenta a harmonização fiscal num número restrito de disposições 

fiscais, designadamente nos artigos 23º e 25 º ao 30º, dedicados a normas aduaneiras e 

medidas de efeito equivalente que consagram a livre circulação de mercadorias no territó-

rio comunitário; os artigos 90º a 93º que contêm propriamente as “ Disposições Fiscais” 

centradas nos princípios da neutralidade e da não discriminação no tratamento dos produ-

tos nacionais e importados; e o artigo 293º referente à eliminação da Dupla Tributação na 

Comunidade.  

Por outro lado a alínea h) do artº 3º, ao elencar a aproximação das legislações dos Estados 

Membros na medida do necessário para o funcionamento do mercado comum e conforme 

Ana Paula Dourado (1996), confere à harmonização comunitária o valor de princípio fun-

damental para a realização do mercado comum, mas o carácter programático da norma, 

postula disposições que a concretizem (e no caso de não existirem disposições específicas 

sobre a matéria são aplicáveis os artºs 93º e 94º do tratado da CE). 

Segundo os autores Rodriguez e Garcia (2002), “A Harmonização Fiscal consiste na 

homogeneidade dos sistemas fiscais nacionais, ou seja não conduz à unificação dos siste-

mas fiscais nacionais mas sim a uma aproximação gradual dos mesmos, conservando os 

diferentes países um grau de independência no momento de definir a sua política fiscal 

interna, por outro lado a harmonização não constitui um fim em si mesma mas apenas um 
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meio com o objectivo de eliminar as distorções tributárias que impedem a construção do 

mercado interno”. 

Desde a criação da Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1957, que a Harmoniza-

ção Fiscal tem evoluído de uma forma progressiva mas lenta, dado que os seus objectivos 

estão sempre interligados com os avanços dos processos de integração económica euro-

peia, como manifestações da abertura das economias ao exterior e com os objectivos que 

se pretende atingir. Neste sentido Guerrero e Castillo (2004), referem “ No âmbito da fisca-

lidade indirecta optou-se desde o primeiro momento por uma estratégia de harmonização 

activa, ao contrário dos impostos directos que se desenvolveram por uma estratégia de 

concorrência, para que fossem as próprias forças do mercado que aproximassem as estrutu-

ras fiscais dos estados”.  

 O Tratado da Comunidade Europeia não contém disposições específicas em matéria de 

tributação directa, ao analisarmos os arts 2º e 3º do Tratado CE, verificamos que este inclui 

na sua parte III, título VI, um capítulo II designado “ Disposições Fiscais “, designadamen-

te os artigos 90º a 93º, que se referem apenas à aproximação dos regimes dos impostos 

indirectos, pelo que não se encontra nenhuma norma específica relativa a uma Política de 

Impostos Sobre os Rendimentos, coordenada pela Comunidade. Assim, a ausência de 

qualquer norma explícita no sentido de proceder à harmonização em geral da Tributação 

Directa e em particular à fiscalidade das sociedades não implica que o Tratado não impo-

nha uma série de restrições às legislações nacionais sobre estas matérias, pelo que a base 

legal para a harmonização da tributação directa é procurada em disposições de índole mais 

geral, designadamente nos artigos 3º nº1 alínea h), 94º, 293º e 308º do Tratado. Resulta 

particularmente do artº 10º que “ Os Estados Membros tomarão todas as medidas gerais 
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ou especiais capazes de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes do presente 

tratado ou resultantes de actos das instituições da Comunidade.” 

Por outro lado, não podem existir medidas fiscais que impeçam o exercício das liberdades 

fundamentais consagradas no Tratado designadamente: Livre Circulação de Pessoas 

(artº18º), artº 52º - Liberdade de Estabelecimento, artº 59º - Liberdade de Prestação de Ser-

viços, ou artº 67º a Liberdade de Circulação de Capitais e tais medidas não podem infringir 

o disposto no artº 7º, que proíbe qualquer discriminação em razão da nacionalidade, sendo 

de reflectir a este propósito, no tocante às sociedades, o que dispõe os artigos 58º e 221º. 

Neste contexto importa analisar quais os objectivos da UE que poderão ser afectados pela 

tributação dos impostos directos nacionais. Nos termos do artº 3º nº 1 alínea c) do Tratado 

da CE, para alcançar os respectivos fins a acção da Comunidade implica “ Um mercado 

interno caracterizado pela abolição, entre os estados membros, dos obstáculos à livre cir-

culação de mercadorias, de pessoas, de serviços e de capitais”. Por outro lado, o artº 14º 

do Tratado da CE define mercado interno como” um espaço sem fronteiras internas, no 

qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos capitais é assegu-

rada de acordo com as disposições do presente tratado. Conforme o artigo 12 º do Tratado 

da CE “...É proibida toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade...”. Este 

princípio proíbe as medidas fiscais discriminatórias que criem obstáculos à livre concor-

rência. 

Assim e no domínio da fiscalidade das sociedades, a UE tem dois objectivos: 1º) evitar a 

concorrência prejudicial em matéria fiscal entre os Estados – Membros, 2º) apoiar o princí-

pio da livre circulação dos capitais. Em contrapartida, a política fiscal da UE centra-se nos 

impostos indirectos, dado que a fiscalidade directa é da exclusiva competência dos gover-

nos e estes devem manter finanças públicas sólidas e respeitar as orientações gerais em 
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matéria de política económica da UE. Pelo facto de ser necessária a regra da unanimidade, 

os direitos dos Estados Membros são protegidos, pois dificulta a introdução de alterações 

respeitantes às disposições fiscais da UE.  

 

2.1 EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE HARMONIZAÇÃO FISCAL DA 

TRIBUTAÇÃO DIRECTA 

 

Conforme o disposto no artº 93º do Tratado da CE “ O Conselho, deliberando por unani-

midade, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu e do Comité 

Económico e Social, adopta as disposições relacionadas com a harmonização das legisla-

ções relativas aos impostos sobre o volume de negócios, aos impostos especiais de consu-

mo e a outros impostos indirectos, na medida em que essa harmonização seja necessária 

para assegurar o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno no prazo previsto 

no artº 14º”. 

Neste contexto e para uma análise sobre a evolução do processo de harmonização da tribu-

tação directa na Comunidade Europeia, fundamentado através de relatórios realizados por 

comités de peritos independentes e por grupos de trabalho, comunicações, propostas de 

instrumentos jurídicos relativos a diversos aspectos da fiscalidade das sociedades, iremos 

dividir esses estudos em três períodos distintos e no mesmo sentido Fernandez Rodriguez 

(2002), embora tradicionalmente se identificassem duas fases dentro do processo de apro-

ximação fiscal dos impostos directos: 

- 1º Periodo: 1953 – 1990   

- 2º Período: 1990 – 1997  

- 3º Periodo: 1997 - aos nossos dias 
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1º Período: 1953 – 1990 

O primeiro relatório denominado por Tinbergen, surge em 1953, com incidência nos 

distintos sistemas nacionais sobre o Mercado Comum, a este seguiu-se em 1962 o relatório 

do Comité Fiscal e Financeiro da Comissão das Comunidades Europeias, conhecido 

pelo Relatório Newmark, que lançou ao nível dos diversos impostos, as bases da constru-

ção do futuro sistema fiscal da UE, neste sentido Rosado Pereira (2004, op citada Calle 

Saiz 1990, p.61; e I. Roche Laguna 2000 p.86). Conforme Dourado (1996,op citada. Antó-

nio Cayon Galiardo e outros, 1991, pp.41 e 42; A. J Easson, 1980, pp 157 e 158), este rela-

tório propunha um programa ambicioso de harmonização fiscal, onde os seus autores cons-

cientes da dificuldade da sua aplicação propunham que essa harmonização se desenvolves-

se em três fases sem datas estabelecidas, em que cada nova fase pressupunha a realização 

da anterior: Numa 1ª fase, propunha-se a harmonização das bases de tributação de juros e 

dividendos, numa 2ª fase deveria ser efectuada a harmonização da tributação das socieda-

des e também celebrada uma convenção multilateral entre os Estados Membros que substi-

tuísse a rede de convenções bilaterais e por fim na 3ª fase, seria coordenada a actuação das 

administrações fiscais e eventualmente medidas de compensação financeira centralizadas 

pela comunidade.    

Segundo Dourado (1996, op citada. António Cayon Galiardo e outros, 1990, p. 37) a preo-

cupação fundamental, era garantir que a tributação não perturbasse o funcionamento do 

mercado comum, que os sujeitos passivos não fossem discriminados em razão da sua 

nacionalidade nem da residência e que às liberdades de circulação previstas no Tratado não 

fossem levantados obstáculos de natureza financeira. 

Em 1966, destaca-se o Relatório Segré, que analisou a problemática da tributação dos 
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rendimentos de capitais e segundo Dourado (1996), com o objectivo de garantir a neutrali-

dade fiscal, foram identificados como obstáculos para a consecução desse objectivo, a 

dupla tributação internacional de rendimentos de investimento, as diferenças nas bases e 

taxas de imposto entre os Estados Membros, relativas ao tratamento de não residentes.  

Em 1967 a Comissão apresentou um Programa de Acção No Domínio dos Impostos 

Directos, onde salientava a necessidade da tributação não interferir com a liberalização da 

circulação de capitais e propunha: i) atenuar a dupla tributação de lucros e dividendos; ii) 

harmonizar os sistemas de retenção na fonte de juros e dividendos; iii) eliminar os obstácu-

los fiscais às fusões de sociedades; iv) harmonizar as bases dos impostos sobre os lucros 

das sociedades.  

Em 1969 e com o objectivo de colocar em prática o Programa de Harmonização Fiscal de 

1967, a Comissão apresentou ao Conselho as duas primeiras propostas de directiva no 

âmbito da tributação das sociedades: i) A proposta de directiva sobre o tratamento fiscal 

de fusões, cisões e entradas de activos entre sociedades de EM diferentes ii) Proposta de 

directiva referente ao regime fiscal comum aplicável às sociedades – mães e sociedades 

afiliadas de EM diferentes. Estas directivas somente vieram a ser aprovadas em 1990. 

Em 1969 o Relatório Van Den Tempel, realizado a pedido da Comissão, efectua uma aná-

lise das implicações internacionais dos diferentes métodos de atenuação da dupla tributação 

económica sobre os dividendos, propondo uma tributação autónoma do lucro obtido pela 

sociedade e do distribuído por esta aos seus associados. Freitas Pereira (2005), Rodriguez e 

Garcia (2002). 

No Relatório Werner de 1970 e no campo dos impostos directos existe a necessidade de 

“Harmonizar” certos tipos de impostos que são susceptíveis de influenciar o movimento de 

capitais no interior da Comunidade, em especial a harmonização do regime fiscal aplicável 
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aos juros de obrigações e aos dividendos.  

Rodriguez e Garcia (2002 op cit. Pelecha p.63) referem que a preocupação dos estudos 

efectuados pelos Relatórios Segré, Van Den Tempel e Werner,” é o de impedir que as dife-

renças entre as legislações em matéria de fiscalidade directa nos países comunitários, inci-

disse negativamente sobre a livre circulação de capitais “. Também neste sentido Dourado 

(1996) refere que em todos estes estudos “a preocupação primordial foi a análise dos efeitos 

da dupla tributação dos rendimentos de capitais (nomeadamente no que diz respeito à tribu-

tação do investimento directo e do investimento de “portfolio”) na integração comunitária e 

em todos eles a harmonização fiscal foi entendida como um processo dinâmico, concretizá-

vel por fases”. 

Fruto dos estudos expostos anteriormente, foram propostas pela Comissão várias Directi-

vas: 

 As Propostas de Directiva sobre o tratamento fiscal de Fusões, Cisões e Tributação 

de sociedades – mães e filiais, referidas anteriormente, apresentadas em 1969 e ape-

nas aprovadas em1990; 

 Proposta de Directiva apresentada em 1975, relativamente à harmonização dos sis-

temas de Imposto Sobre as Sociedades e do regime de retenção na fonte sobre divi-

dendos; 

 Em 1976, a Comissão apresentou ao Conselho duas outras propostas: i) A Proposta 

de Directiva sobre assistência mútua no domínio dos impostos directos (tendo sido a 

1ª Directiva sobre fiscalidade directa a ser aprovada no ano seguinte) – Directiva 

77/779/CEE de 19 de Dezembro de 1977 - cujo objectivo é o de diminuir as perdas 

de receitas fiscais em cada Estado Membro. ii )  A Proposta de Directiva sobre a 
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Eliminação da Dupla Tributação no Caso de  Correcções de Lucros entre Empresas 

Associadas , que foi aprovada em 1990 sob a forma de Convenção.  

 

Rodriguez e Garcia (2002 op cit. Carbajo 1992 p.39) referem que os objectivos destas pro-

postas são: melhorar a neutralidade quando se tomam decisões económicas, favorecer a 

competitividade das empresas e eliminar a dupla tributação. 

Em 1980, foi apresentado o relatório da Comissão ao Conselho sobre as perspectivas de 

convergência dos sistemas fiscais da Comunidade, denominado Relatório Burke e 

como referem vários autores Rodriguez e Garcia (2002 op cit. Esteve p.58), este relatório 

insiste novamente no carácter instrumental da harmonização fiscal para a realização do 

mercado comum, com livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, assim como 

garantir a livre concorrência. Assim e no âmbito da tributação das sociedades, incide sobre 

dois aspectos: i) Harmonização da Tributação de juros e dividendos, pelo que deverá ser 

aprovada a proposta da Directiva de 01 de Agosto de 1975, sobre a harmonização dos sis-

temas de imposto sobre as sociedades e de retenção na fonte sobre dividendos ii) alerta para 

os efeitos distorcivos da influência dos incentivos fiscais na base tributável, onde para a 

harmonização desta deverão ser aproximadas as regras ao nível da legislação dos EM, rela-

tivamente ao tratamento das amortizações, valorização dos activos fixos, variações patri-

moniais e regime de reporte de prejuízos. 

A partir deste estudo são propostas duas directivas: A 1ª proposta relativa a harmonização 

da legislação dos EM, cujo conteúdo é o regime fiscal de reporte de prejuízos das empresas, 

de 11 de Setembro de 1984, tendo sido modificada por outra aprovada em 19 de Junho de 

1985. O objectivo desta directiva e como refere Rodriguez e Garcia (2002 op cit. Corona 

p.58), é a possibilidade dos prejuízos de um exercício serem compensados com os lucros de 
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exercícios posteriores (sem limite temporal) ou com os de exercícios anteriores mediante a 

devolução do imposto pago (com o limite de dois anos). A 2ª proposta de Directiva que não 

chegou a ser publicada de forma oficial, que incidia sobre a harmonização das regras de 

tributação de benefícios fiscais na base tributável. 

Em 14 de Junho de 1985, a publicação do Livro Branco da Comissão das Comunidades 

Europeias ao Conselho Europeu sobre o aperfeiçoamento do mercado interno, caracteriza-

se pela livre circulação de mercadorias, de pessoas, de serviços e de capitais, onde era 

necessário a abolição de três tipos de barreiras no interior do espaço comunitário: as físicas, 

as técnicas e as fiscais. 

Salinte-se que o Livro Branco, na parte dedicada à eliminação das barreiras fiscais, refere-

se unicamente à harmonização dos impostos sobre o consumo IVA e impostos especiais. 

Não obstante a tributação directa ser abordada no capítulo dedicado à eliminação das fron-

teiras técnicas, mas com o objectivo de reforçar a cooperação empresarial, o Livro Branco 

considera necessário a aprovação das propostas das Directivas relativas ao regime fiscal 

aplicável a fusões, cisões e entradas de activos, ao regime fiscal aplicável a sociedades 

mães e sociedades afiliadas residentes em diferentes E.M, à eliminação da dupla tributação 

em caso de correcção de lucros entre empresas associadas e ao reporte de prejuízos entre 

empresas. 

Com o objectivo de facilitar a cooperação entre empresas no seio comunitário foi aprovado 

o regulamento 2137/85 de 25 de Julho, referente ao estabelecimento de um Agrupamento 

de Interesse Económico, em que obriga aos Estados Membros a aplicar o seu direito fiscal 

nacional aos benefícios obtidos pelo agrupamento. 

Até 1990, a Directiva 77/799/CEE sobre Assistência Mútua e o Regulamento 2137/85, 

relativo ao estabelecimento de um Agrupamento Europeu de Interesse Económico, 
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foram as únicas disposições comunitárias em vigor em matéria de Tributação Directa 

que não tinham um carácter harmonizador.  

 

 

2º Período: 1990 – 1997 

 

Como salienta Rodriguez e Garcia (2002) “ existe um hiato no ano de 1990 ” na evolução 

da Harmonização da Tributação Directa na UE.  

Anteriomente à década de 1990, os esforços realizados para harmonizar o Imposto Sobre as 

Sociedades, não tiveram resultados – Relatório Neumark, Van den Tempel - sendo que 

relativamente à fiscalidade das sociedades o Conselho está obrigado a adoptar medidas 

legislativas por unanimidade, pelo que existem dificuldades na implementação de tais 

medidas. 

Em Abril de 1990, com a Comunicação da Comissão das Comunidades Europeias, ao Con-

selho e ao Parlamento sobre as linhas gerais da Fiscalidade das Empresas, SEC (90) 601 

Final, a Comissão passa a invocar o princípio da subsidariedade, na actuação comunitária 

em matéria de impostos directos.  

Como salienta Corral e Suarez (2004), a “Comissão deverá levar a cabo a harmonização 

mediante passos não tão ambiciosos mas sim mais pragmáticos, principalmente em relação 

à tributação de multinacionais e grupos de sociedades que operam em mais de um Estado 

Membro. Existe uma troca de política que se inclina mais para a coordenação do que para a 

harmonização, pretendendo-se obter o máximo de consenso com a mínima regulação”.  

É aprovado em Julho de 1990 o chamado “ Pacote de Três”, que inclui os seguintes instru-
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mentos: 

 Directiva 90/434/CEE, relativa ao regime fiscal comum aplicável às fusões, cisões, 

entradas de activos e permutas de acções entre sociedades de Estados Membros 

diferentes; 

 Directiva 90/435/CEE relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades 

mães e sociedades afiliadas de Estados – Membros diferentes; 

 Convenção 90/436/CEE relativa à eliminação da Dupla Tributação em caso de Cor-

recção de Lucros Entre Empresas Associadas 

São propostas outras medidas pela Comissão em Dezembro de 1990, que não chegaram a 

ser aprovadas e que tiveram a sua origem na comunicação efectuada em Abril de 1990, 

designadamente: i) A proposta de Directiva sobre a supressão das retenções na fonte relati-

vamente a juros e royalties pagos entre sociedades associadas de EM distintos, ii) A pro-

posta de Directiva sobre a dedução aos lucros das sociedades, de prejuízos dos seus estabe-

lecimentos estáveis e filiais situados noutros E.M. 

Neste contexto e nos anos posteriores a 1990, realizaram-se esforços para alcançar o pro-

gresso. Assim a Comissão encarregou um grupo de peritos independentes em matéria de 

fiscalidade de empresas, presidido pelo antigo Ministro das Finanças dos Países Baixos de 

nome Onno Ruding para estudar determinadas questões fundamentais em matéria de fisca-

lidade. Assim em 18/03/1992 o “ Comité Ruding” apresentou um Relatório (Relatório 

Ruding) no qual se pronuncia sobre a necessidade de uma maior harmonização da fiscali-

dade das empresas e sobre as questões colocadas pela Comissão: 

1. As diferenças de regime fiscal entre os países da Comunidade colocam obstáculos ao 

desenvolvimento do mercado interno, designadamente provocando distorções nas 
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decisões de investimento e na livre concorrência; 

2. A possibilidade de tais distorções poderem ser eliminadas pelo livre jogo das forças 

de mercado através da concorrência entre os sistemas fiscais dos Estados sem que 

fosse necessário a adopção de medidas a nível comunitário. 

3. Quais a medidas a nível comunitário que teriam de ser adoptadas para eliminar tais 

distorções. 

O Relatório Ruding define como prioritária a actuação da Comunidade no sentido de: i) 

Abolir as discriminações e distorções que constituam entrave aos investimentos intracomu-

nitários; ii) Determinar uma taxa legal mínima para o Impostos Sobre as Sociedades, iii) 

Estabelecer regras comuns para que exista uma base tributável mínima no imposto s/ 

sociedades, de forma a evitar uma concorrência fiscal excessiva entre os EM nas suas 

tentativas de atrair determinados tipos de investimentos iv) Fomentar a transparência ao 

nível dos benefícios fiscais ao investimento. 

As medidas recomendadas pelo Comité referem-se a dois aspectos fundamentais: a elimi-

nação da dupla tributação dos fluxos de rendimentos transfronteiriços e a aproximação dos 

impostos de sociedades dos E. M. 

A Comissão somente reconheceu uma parte das propostas do Relatório Ruding, mantém a 

posição de subordinar a actuação comunitária em matéria fiscal ao princípio da subsidarie-

dade e consequentemente de a limitar ao minímo necessário ao bom funcionamento do 

mercado interno e como refere Freitas Pereira (2005) aprova as medidas propostas no que 

se refere à eliminação da dupla tributação dos fluxos de rendimentos transfronteiriços, já 

que coincidia com a sua estratégia estabelecida em 1990, apoia igualmente as sugestões do 

Comité no que se refere ao tratamento fiscal das empresas não constituídas em forma de 

sociedade, à necessidade de transparência dos regimes de benefícios fiscais ao investimento 
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e à necessidade de se estabelecer uma orientação comum no tocante à definição e tratamen-

to da subcapitalização.   

Em 1994 a Comissão apresenta recomendações com caracter não vinculante, para o estabe-

lecimento de uma fiscalidade favorável para as pequenas e médias empresas. 

A comunicação da Comissão em 20/02/1996 (SEC (96) 487 final) cujo título é “ Fiscalida-

de na UE”, significa o reconhecimento dos obstáculos da coordenação fiscal. 

Na reunião do Conselho ECOFIN, celebrada em Abril de 1996, decide-se pela criação de 

um Grupo de Política Fiscal (Grupo Monti), integrado por representantes dos Ministros de 

Finanças dos Estados Membros e presidido pelo comissário de fiscalidade Mário Monti, 

que se encarrega de analisar a actuação comunitária em matéria de tributação das socieda-

des, para um correcto funcionamento do mercado único. Esta actuação traduz-se num novo 

impulso no processo de harmonização com a aprovação de um pacote fiscal em Dezembro 

de 1997, denominado o “ Pacote Monti” com medidas fiscais para combater a concorrência 

fiscal prejudicial. Este Pacote está formado por três medidas: 

 Um Código de Conduta no domínio da fiscalidade das empresas, que trata de 

evitar ou eliminar medidas prejudiciais que sejam susceptíveis de ter uma inci-

dência na localização das actividades empresariais na Comunidade. Assim, para 

se avaliar se uma medida é prejudicial o código de conduta refere a título 

exemplificativo alguns parâmetros a ter em conta designadamente: i) Se as 

vantagens fiscais respeitam apenas a residentes ou a transacções com não resi-

dentes ii) Se as vantagens são totalmente isoladas da economia interna, de for-

ma a não afectar a base fiscal nacional iii) Se as vantagens são concedidas 

mesmo que não exista qualquer actividade económica real nem qualquer pre-

sença económica substancial no Estado que as proporciona. iv) Se o método de 
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determinação dos lucros resultantes das actividades internas de um grupo 

multinacional se afasta dos princípios geralmente aceites a nível interna-

cional, nomeadamente das regras aprovadas pela OCDE , o que visa sobre-

tudo as regras em matéria de Preços de Transferência v) Se as medidas fis-

cais carecem de transparência , nomeadamente quando as disposições legais 

sejam aplicadas de forma menos rigorosa e não transparente a nível administra-

tivo.    

 Medidas referentes à fiscalidade dos rendimentos da poupança, de forma a evi-

tar a perda de receitas fiscais de alguns países em consequência da concorrência 

fiscal existente;   

 Medidas referentes à tributação dos fluxos transfronteiriços de juros e royalties 

entre empresas associadas, de forma a evitar a dupla tributação existente em 

relação às operações efectuadas entre empresas associadas. 

 Este último conjunto de medidas, constituíram a base de uma proposta de Directiva relati-

va à tributação mínima dos rendimentos da poupança, apresentada pela Comissão em 20 de 

Maio de 1998 e de uma proposta de Directiva relativa a um regime fiscal comum aplicável 

aos pagamentos de juros e royalties efectuados entre sociedades associadas, apresentada 

pela Comissão em 4 de Março de 1998. 

 

Salienta Rodriguez e Garcia (2002 op.cit. Rubio y Barruso p.8) que neste pacote existem 

duas questões fundamentais “ Nenhuma das três medidas propostas entra em vigor se não 

forem aprovadas as três por unanimidade pelos Estados Membros e a aprovação das mes-

mas está condicionada a adopção do seu conteúdo por parte de outros países terceiros, para 

evitar uma saída de capital da UE para outros mercados”. 
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3º Período: 1997 – até aos nossos dias 

 

Durante o 2º período assistiu-se a um maior dinanismo no processo de aproximação dos 

impostos directos na UE, que como referido anteriormente se materializou na elaboração do 

Relatório Ruding e na apresentação de propostas de Directivas, seguido da aprovação do 

“Pacote Fiscal” em 1997 que na opinião de Guerrero e Castillo (2004) “ constitui o ponto 

de partida de uma nova étapa no processo de convergência fiscal que se estenderá até ao 

presente momento”. 

Neste período e atendendo às diferenças existentes entre os impostos sobre as sociedades 

dos Estados Membros gerarem distorções que dificultam o correcto funcionamento do mer-

cado único, a Comissão Europeia encarregou os seus serviços técnicos de elaborar um estu-

do sobre o imposto das sociedades com os seguintes objectivos: i) Se analisassem as dife-

renças dos impostos sobre as sociedades a nível europeu, que afectem a localização da acti-

vidade económica; ii) que se estudassem quais os obstáculos fiscais existentes na actividade 

económica transfronteiriça; iii) que medidas concretas se deveriam introduzir para eliminar 

esses obstáculos. Assim, nos finais de 2001 destaca-se a aprovação das Comunicações da 

Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social intitula-

das: 

 Política Fiscal na UE – Prioridades Para os Próximos Anos (COM (2001) de 

23/05, 260 final), a política fiscal deve contribuir para a prossecução das metas 

comunitárias, tal como a definida pelo Conselho Europeu de tornar a economia 

da UE mais competitiva e dinâmica economia do mundo em 2010. 

  Para um Mercado Interno Sem Obstáculos Fiscais – Estratégia destinada a 
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proporcionar às empresas uma matéria colectável consolidada do imposto 

sobre as sociedades para as actividades a nível da UE (COM (2001) de 23/10, 

582 final). Esta comunicação baseou-se no Estudo da Comissão sobre a Fiscali-

dade das Empresas no Mercado Interno apresentado igualmente em 23/10/2001, 

onde considera que somente uma matéria colectável consolidada do imposto 

sobre as sociedades para as actividades empresariais à escala comunitária pode-

rá: i) Reduzir os custos de cumprimento derivados da existência de 15 sistemas 

fiscais no mercado interior; ii) Acabar na UE com os problemas de fixação 

dos preços de transferência; iii) Permitir a compensação e consolidação global 

dos Lucros e Prejuízos à escala comunitária; iv) Simplificar operações interna-

cionais de reestruturação; v) Evitar casos de Dupla Tributação; vi) Acabar com 

situações e restrições discriminatórias. 

Esta proposta de matéria colectável consolidada, não interfere com a soberania dos Estados 

Membros na data de fixar o imposto sobre as sociedades, estes aplicariam o seu imposto 

nacional à parte da matéria colectável global que lhe corresponda específicamente, calcula-

da por médio de um sistema de repartição aprovado de comum acordo (Com 2001 – 582 

final). 

Este documento pode considerar-se em nossa opinião e no mesmo sentido Guerrero e Cas-

tillo (2004), uma versão actualizada do “ Relatório Ruding”, assim no relatório de 2001 

conclui-se que existem importantes diferenças na carga fiscal em que se encontram os 

investidores residentes nos diferentes Estados Membros, assim como o tratamento fiscal 

que cada país concede aos investidores de outros Estados Membros, o que poderá ter impli-

cações a nível internacional, ao afectar a competitividade das empresas europeias e conse-

quentemente influenciar a localização da actividade empresarial. 
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Em Junho de 2003, culminando um processo de negociações desenvolvido nos últimos 

anos entre os EM, foram aprovadas propostas de directivas que tencionam melhorar o 

regime fiscal aplicável às relações das sociedades – mães e sociedades afiliadas de EM 

diferentes e operações de fusão e cisão, vigente desde a aprovação das Directivas Europeias 

no ano de 1990. 

Neste ano (2003) aprovaram-se duas Directivas: Uma relativa à tributação dos rendimentos 

da poupança sob a forma de juros (Directiva 2003/48/CE); e outra relativa a um regime 

fiscal comum aplicável aos pagamentos de juros e royalties efectuados entre sociedades 

associadas de Estados Membros diferentes (Directiva 2003/49/CE). 

Concluímos: Existe uma preocupação crescente por parte das autoridades comunitárias 

sobre a necessidade de adaptar o imposto sobre as sociedades ao novo ciclo económico 

assim como sobre os efeitos que as diferenças existentes nestes impostos podem ter nas 

decisões de localização das empresas e no desenvolvimento da actividade económica intra-

comunitária. Verificamos que o processo de harmonização fiscal é um processo lento, as 

dificuldades são ilustradas pelo arrastar das negociações das poucas propostas de Directiva 

que são aprovadas ao fim de algumas décadas assim, numa 1ª etapa e não obstante a apro-

vação de diversos relatórios (Neumark, Werner, Van Den Tempel, Burke...), propostas de 

directivas (Regime fiscal aplicável as sociedades Mãe e Afiliadas residentes em diferentes 

Estados Membros e outra relativa às operações de reestruturação empresarial que foram 

aprovadas em 1990) não se registou uma evolução significativa no sentido de harmonização 

isto interligado às ambiciosas propostas da Comissão no tocante à harmonização da tributa-

ção das sociedades, aos interesses dos Estados Membros e ao requisito da unanimidade na 

tomada de decisões em matéria fiscal. A 2ª etapa, teve o seu ponto de partida através da 

aprovação pelo Conselho da Directiva 88/361/CEE, que permite a livre circulação de capi-
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tais no seio da CEE. Durante os debates prévios anteriores à sua aprovação, os Estados 

Membros mostraram preocupação pelos efeitos negativos que sobre a localização da pou-

pança podiam advir como consequência das disparidades existentes entre os regimes fiscais 

nacionais. Em 1990 a harmonização fiscal da tributação directa ganha um novo dinamismo 

através da aprovação da Directiva nº 90/434/CEE, do Conselho de 23 de Julho de 1990, 

relativa ao regime fiscal comum aplicável às fusões, cisões, entradas de activos e permutas 

de acções entre sociedades de Estados – Membros diferentes, e da Directiva nº 90 /435 / 

CEE, do Conselho, de 23 de Julho de 1990, relativa ao regime fiscal comum aplicável a 

sociedades mães e sociedades afiliadas de Estados – Membros diferentes, foi  também con-

cluída a Convenção relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correcção de 

lucros entre empresas associadas (90/ 436/CEE). Pode-se concluir e no mesmo sentido 

Guerrero & Castillo (2004) “que durante esta segunda etapa “ observa-se um maior dina-

mismo no processo de aproximação dos impostos directos na UE, que se materializa na 

apresentação de novas propostas de Directiva e na elaboração do “ Relatório Ruding”. Estas 

propostas centram-se em aspectos concretos da actividade internacional, como a dupla tri-

butação e a reestruturação e funcionamento das empresas europeias”. 

A 3ª etapa, é marcada pela apresentação e aprovação em Dezembro de 1997 do denomina-

do “ Pacote Fiscal” que segundo Guerrero & Castillo (2004) constitui “uma nova etapa no 

processo de convergência fiscal que se estenderá até ao presente momento”. Dentro desta 

fase destaca-se a apresentação em Outubro de 2001 de um relatório exaustivo elaborado 

pelos Serviços Técnicos da Comissão Europeia, em relação ao imposto das sociedades “ 

Estudo da Comissão sobre a Fiscalidade das Empresas no Mercado Interno” e a apresen-

tação em 2003 das propostas das directivas que tencionam ampliar e melhorar o regime 

fiscal aplicável nas relações mãe – filha e nas operações de fusão e cisão. Durante o ano de 
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2003 aprovaram-se também outras directivas, uma relacionada com a tributação da poupan-

ça e outra com o tratamento fiscal dos pagamentos de juros e dividendos entre empresas 

associadas.   

As propostas de harmonização fiscal comunitária pretendem atingir os objectivos do Direi-

to Tributário Internacional, eliminação da dupla tributação internacional e controlar a perda 

de receitas fiscais. Com a globalização, o problema da fraude e da elisão fiscais atinge cada 

vez mais, níveis preocupantes a nível mundial, pelo que tem orientado as discussões recen-

tes da OCDE para a cooperação das administrações fiscais, existindo a consciência de que a 

harmonização ao nível comunitário não é suficiente. 

 

2.2  IMPORTÂNCIA  DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA NA UE 

 

A crescente globalização dos mercados, acompanhada por movimentos de liberalização ao 

nível do investimento e das trocas internacionais, a revolução operada nas novas tecnolo-

gias das telecomunicações, influenciou a internacionalização das empresas. Neste contexto 

a fiscalidade ganha cada vez mais uma dimensão internacional, surgindo novas formas de 

planeamento fiscal, evasão e fraude fiscais.   

A teoria dos “Preços de Transferência” tem a sua origem associada à proliferação de grupos 

económicos de dimensão global, sendo uma área de investigação económica, dado que sur-

ge associada à determinação dos preços no seio de grupos económicos, onde os termos e 

condições praticadas dependem das decisões tomadas pela gestão e deixam de estar basea-

dos em mecanismos de mercado. 

A questão dos “Preços de Transferência” apesar do seu caracter económico, tem impacto ao 

nível da fiscalidade, dado que as condições praticadas entre sujeitos passivos estabelecidos 
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em diferentes jurisdições fiscais ou até mesmo na mesma jurisdição, mas nela sujeitos a 

regimes diferenciados, tem como consequências uma deslocalização ou redução da receita 

fiscal.  

A existência de sistemas fiscais diferenciados, torna uns países mais atractivos em termos 

de tributação do que outros, os Estados concorrem entre si na captação de Investimento 

Directo Estrangeiro, em função do respectivo regime fiscal, mais ou menos favorável, con-

duzindo à denominada concorrência fiscal internacional. Neste contexto as empresas pro-

cedem a uma organização das suas operações económicas que lhes permita beneficiar des-

sas divergências na tributação do seu rendimento, podendo manipular a matéria colectável 

para que a maior parte do lucro do “Grupo” seja tributada em países com regimes fiscais 

favoráveis. 

Numa perspectiva financeira, os “Preços de Transferência”, constituem a nível mundial 

uma importante questão fiscal, que tem merecido uma atenção cada vez mais crescente por 

parte das administrações fiscais e pelas empresas metanacionais devido ao seu peso signifi-

cativo no comércio internacional (mais de 60%), devido às tecnologias das comunicações e 

formas de reestruturação das actividades desenvolvidas pelas empresas. 

Para um melhor entendimento do impacto da tributação nas decisões das empresas e suas 

actividades, a Comissão Europeia – Directorate – General Taxation & Customs Union ela-

borou o -“ European Tax Survey “, Working Paper nº 3 /2004, tendo analisado a importân-

cia dos “Preços de Transferência” em 700 empresas. Deste estudo obtiveram-se 110 respos-

tas, concluindo que os “Preços de Transferência” são a maior dificuldade das empresas na 

área dos impostos conforme se verifica no quadro infra: 
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Tabela 2-1 Importância dos Preços de Transferência 

 

 

Fonte: Comissão Europeia – Directorate – General Taxation & Customs Union, Working Paper nº 3 /2004, 

 

Por outro lado, o referido estudo concluiu que 81,9 % das empresas têm dificuldades com a 

documentação que lhes é solicitada pelas autoridades fiscais, 79,9 % têm dificuldades com 

o risco da “ Dupla Tributação “ e 59,9% com os procedimentos para resolver tal litígio con-

forme se verifica no quadro seguinte elaborado pela Comissão Europeia. 
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Tabela 2-2 Dificuldades inerentes aos Preços de Transferência 

 

 

 

Fonte: Comissão Europeia – Directorate – General Taxation & Customs Union , Working Paper nº 3 /2004 

 

 

 

2.3 ENQUADRAMENTO DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA A NÍVEL 

INTERNACIONAL E NA UE  

 

A teoria dos “Preços de Transferência” emergiu na década de 70, impulsionada pela 

OCDE, com a publicação das “Transfer Pricing Guidelines for Multinacional Entreprises 



 

42 

and tax Administrations” (Guidelines da OCDE), que ainda hoje constituem o mainstream 

da teoria de “Preços de Transferência”. 

Antes de 1979, as orientações administrativas sobre a aplicação das disposições legais res-

peitantes a “Preços de Transferência” eram praticamente inexistentes. Dado o aumento do 

nº de EMs e de transacções no seio das EMs a partir dos anos 60, os Estados Membros da 

OCDE consideraram necessária a elaboração de directivas destinadas às respectivas admi-

nistrações fiscais sobre o tratamento dos “Preços de Transferência”. Também foi conside-

rado desejável aprofundar o artigo 9º da Convenção Modelo e respectivos comentários. 

Dado que um dos principais objectivos era evitar a dupla tributação, optou-se pelo enqua-

dramento multilateral da OCDE a fim de se obter um consenso em matéria de “Preços de 

Transferência”.  

O grupo de trabalho nº 6, que é um subgrupo do Comité dos Assuntos fiscal da OCDE, 

apresentou, em finais dos anos setenta um relatório autorizado. O relatório da OCDE de 

1979, “ Preços de Transferência e Empresas Multinacionais “, pretendendo equacionar os 

problemas a ter em consideração e enunciar os métodos e práticas aceitáveis de um ponto 

de vista fiscal, na determinação dos “Preços de Transferência”, centrou-se na análise das 

actividades de transformação das mercadorias, da tecnologia, do direito da utilização de 

elementos de propriedade industrial dos custos comuns de investigação e de desenvolvi-

mento. Procedeu também à análise da prestação de determinados serviços no âmbito de um 

grupo de sociedades bem como dos empréstimos entre sociedades.   

Em 1984, a OCDE publicou um segundo relatório com o título “ Preços de Transferência e 

Empresas Multinacionais, Três Estudos Fiscais” que compreendia três tópicos. O proce-

dimento amigável, os preços de transferência no sector bancário e a repartição dos custos 
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centrais. Este relatório constituiu um aprofundamento particularmente útil do relatório de 

1979. 

O relatório de 1995 – “ Transfer Pricing Guidelines for Multinacional Entreprises and Tax 

Administrations “, corresponde a uma revisão do relatório de 1979. As orientações da 

OCDE vertidas no relatório de 1995 constituem a principal referência em diversos países. 

O relatório da OCDE de 1995 encontra-se estruturado em diversos capítulos a saber: o 

princípio de plena concorrência, métodos tradicionais baseados nas operações, outros 

métodos, medidas administrativas destinadas a evitar e a resolver os diferendos em matéria 

de preços de transferência, documentação, considerações especiais aplicáveis aos bens 

incorpóreos e considerações especiais sobre prestações de serviços intragrupo e acordos de 

repartição de custos. 

Estes três relatórios constituiram “ Pontos de Viragem “ no tratamento dos “Preços de 

Transferência”.  

A UE assume como ponto de partida dos seus trabalhos sobre “Preços de Transferência”, 

os contributos da OCDE, uma vez que esta goza de uma posição privilegiada devido ao seu 

conhecimento da realidade macro e micro económica. 

Ao nível comunitário e no âmbito da regulação tributária dos “Preços de Transferência”, 

identificaram-se uma série de elementos que podem contrariar as exigências do mercado 

único europeu. O Estudo da Comissão europeia intitulado “ A fiscalidade das empresas no 

mercado interno” SEC (2001) 1681 Final, na sua parte III, capitulo 5, expõe com detalhe 

os problemas relativos aos “Preços de Transferência” no mercado interno. Assinalam-se as 

dificuldades na aplicação do critério at arm´s lenght, a divergência na interpretação das 

Guias sobre os “Preços de Transferência”, os custos indirectos gerados, a dupla tributação 

resultante e a necessidade de melhorar a técnica aplicativa dos recursos previstos para a 
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sua eliminação, fundamentalmente a Convenção de Arbitragem. 

Entre os problemas gerados pela aplicação da respectiva norma, destacam-se as dificulda-

des e custos gerados pela sua aplicação e cumprimento, como consequência da falta de 

comparáveis no mercado, a consequência das trocas na estrutura organizativa dos grupos 

multinacionais, a maior importância dos intangíveis no comércio transnacional e a 

aplicação dos preços europeus. 

Por outro lado, o estudo identifica os custos indirectos gerados pelos requisitos documen-

tais derivados da aplicação da legislação tributária sobre “Preços de Transferência” e as 

comprovações tributárias sobre os mesmos, quando existem diferenças significativas entre 

Estados. Considera por último a necessidade de eliminar a dupla tributação gerada pelos 

ajustes primários.   

 

No Conselho Europeu de Lisboa de Março de 2000, foi definido pela Comissão Europeia 

um objectivo estratégico, o de se tornar a economia baseada no conhecimento mais compe-

titiva e dinâmica do mundo, capaz de assegurar um crescimento económico sustentável e 

criar mais e melhores empregos, até 2010. 

Foi neste contexto que na sua Comunicação de Outubro de 2001, a Comissão apresentou 

uma estratégia “dupla” destinada a corrigir as deficiências e a eliminar os obstáculos asso-

ciados à fiscalidade que dificultam a actividade económica transfronteiriça no âmbito do 

Mercado Interno. Aprovam-se as Comunicações da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 

Europeu e ao Comité Económico Social, intituladas, “ Política Fiscal na UE Prioridades 

para os Próximos Anos” e “ Um Mercado Interno Sem Obstáculos Fiscais”. Nestes docu-

mentos, considera-se necessário avançar para um sistema comum de tributação das socie-

dades que permita às empresas com actividades transfronteiriças calcular os benefícios de 

todo grupo baseando-se no mesmo conjunto de normas e estabelecer contas consolidadas 
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para efeitos fiscais (eliminando-se desta forma os possíveis efeitos fiscais nas transacções 

puramente internas dentro do mesmo grupo).  

A comunicação “ Para um Mercado Interno Sem Obstáculos” , considera que somente 

uma base tributável consolidada no imposto das sociedades para as actividades empresa-

riais à escala comunitária entre outros poderá “ Acabar na  UE com os problemas de fixa-

ção de Preços de Transferência”. Esta proposta da base consolidada não interfere com a 

soberania dos Estados Membros ao fixar o imposto sobre as sociedades, “estes aplicariam 

a taxa de imposto nacional à parte da base tributável global que lhes corresponda especí-

ficamente, calculada por meio de um sistema de repartição aprovado de comum acordo”.  

Foram ainda realizadas outras propostas pela Comissão designadamente convocar um 

Forum conjunto sobre “Preços de Transferência”. 

Na comunicação efectuada pela Comissão, de forma a identificar quais são os obstáculos 

fiscais existentes na actividade económica transfronteiriça e que medidas concretas deve-

riam introduzir-se para eliminar esses obstáculos dá-se imagem de uma forma resumida no 

seguinte quadro: 
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Tabela 2-3 Principais Obstáculos Fiscais na Actividade Económica Transfronteiriça e Medidas Especí-

ficas para os eliminar 

 

ÂMBITO 
OBSTÁCULOS FISCAIS NA 

ACTIV. ECONÓMICA 

MEDIDAS PROPOSTAS 

PARA OS SOLUCIONAR 

Fluxos transfronteiriços entre 

empresas associadas 

- O actual tratamento fiscal dá lugar a 

situações de dupla tributação (retenção na 

origem s/ o paga/ de dividendos, juros e 

royalties. 
 
- A Directiva Mãe – Filhas, aplica-se de 

forma diferente nos Estados Membros 

- Proposta de Directiva s/ o 

Pagamento de juros e royalties; 

- Em relação ao regime fiscal 

mãe – filhas: incluir tanto a 

participação directa como 

indirecta ou diminuir o nº míni-

mo de participação; 

- Em 2003 a Comissão apresen-

tará as modificações que pos-

sam introduzir-se na Proposta 

de Directiva de 1993 

 

Compensação Transfronteiriça de 

Prejuízos 

- Permite-se a compensação com estabe-

lecimento permanente e não com filiais; 

- Existem também diferenças nos regimes 

fiscais no reporte de prejuízos  

- Aplicar a compensação tam-

bém a filiais  

- Aplicar o sistema de tributação 

conjunta no Estado da empresa 

mãe 

Operações Transfronteiriças de 

Reestruturação 

- O regime fiscal do diferimento têm um 

âmbito de aplicação reduzido, cada Estado 

Membro exige requisitos diferentes para o 

poder aplicar  

- Melhorar e ampliar a Directiva 

para incluir mais empresas, 

impostos e transacções (pro-

posta em 2003) 

Preços de Transferência 

 

- Existem diferenças entre os Estados 

Membros na sua determinaçao, o que gera 

altos custos de cumprimento e dupla 

tributação.  

 

- As novas tecnologias e as novas estrutu-

ras empresariais dificultam a determina-

ção do preço  

- Incentivar o uso de acordos 

prévios 

- Maior coordenação entre os 

estados membros em relação à 

documentação, os requisitos 

exigidos e os métodos aplicados 

para o seu cálculo 
- Melhorar a Convençao de 

Arbitragem que não está a ser 

muito utilizada e convertê-la em 

Directiva 
- Abrir um forum de debate com 

os representantes dos empresá-

rios e dos Estados Membros 

Custos de Cumprimento Derivados da existência de 15 normativos 

diferentes 
 

Outras  -Formular directrizes sobre 

sentenças importantes do 

Tribunal de Justiça 

- Introduzir medidas de simplifi-

cação e normalização das obri-

gações das PME para reduzir 

custos de cumprimento 

    
  Fonte: Instituto de Estudios Fiscales-Universidade de Castilla, Guerrero e Castillo (2004) – Doc nº15/2004 
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A identificação dos obstáculos fiscais efectuada pela Comissão em 2001, continua actual-

mente a ser pertinente, pelo facto de as empresas terem de lidar com 27 ou futuramente 

com mais sistemas fiscais diferentes. A Comissão confirma o seu parecer que é necessário 

recorrer a uma estratégia dupla e em especial, de que a introdução de uma matéria colectá-

vel comum consolidada para as actividades das empresas a nível da UE constitui a ùnica 

forma de garantir que as empresas que operam no Mercado Interno possam ultrapassar 

esses obstáculos de uma forma sistemática e instaurar as condições de um verdadeiro Mer-

cado Interno no domínio da fiscalidade das empresas. 

A ideia de uma matéria colectável comum consolidada à escala europeia foi rápida e acei-

te, tendo sido acolhida pelos meios empresariais e pelos peritos fiscais como o” corolário 

lógico e coerente do Mercado Interno” pelo menos a longo prazo. A Comissão está con-

vencida de que a introdução de uma matéria colectável comum consolidada constitui uma 

medida necessária para melhorar o funcionamento do Mercado Interno e que deve ser 

decidida com base numa votação por maioria qualificada. O actual requisito da unanimida-

de não deveria no entanto, servir de desculpa para não se tentar ultrapassar os obstáculos 

decorrentes da ausência de uma matéria colectável comum. A Comissão continuará a 

avançar com este projecto e a ponderar quais as medidas que exigem um voto por unani-

midade e os casos em que são possíveis outras abordagens.  

Em Novembro de 2003 surge a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 

Europeu e ao Comité Económico e Social Europeu “ Um Mercado Interno sem obstáculos 

em matéria de fiscalidade das empresas – realizações, iniciativas em curso e desafios a 

ultrapassar”. 

Ao longo dos últimos anos, os responsáveis em matéria de políticas fiscais da UE têm-se 

preocupado, sobretudo em estabilizar as receitas fiscais dos Estados Membros. De referir, 
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em especial, o código de conduta em matéria de fiscalidade das empresas, aplicado na sua 

quase totalidade. Estão a ser eliminadas as formas de concorrência fiscal prejudiciais, essas 

medidas fiscais prejudiciais explicavam, em grande medida, a relutância dos Estados 

Membros em tentarem eliminar os obstáculos fiscais no Mercado Interno. Hoje em dia no 

entanto este tipo de preocupação não se justifica devendo ser dada prioridade a outros 

objectivos importantes da Politica Fiscal da UE (Promover a Criação de Emprego, o cres-

cimento económico sustentável e o bem estar na UE). 

 

2.4 FÓRUM CONJUNTO DA UE EM MATÉRIA DE PREÇOS DE 

TRANSFERÊNCIA 

 

O estudo elaborado pela Comissão Sobre a Tributação Societária na União Europeia “ 

Company Taxation in the Internal Market”- SEC (2001) 1681 de 23 de Outubro de 2001- 

identificou a importância crescente dos problemas tributários relacionados com os “Preços 

de Transferência” alertando para uma acção das instituições comunitárias para a sua reso-

lução. 

Como fruto desta recomendação, a Comissão recomendou na sua Comunicação de 23 de 

Outubro de 2001 o estabelecimento de um Forum Conjunto sobre Preços de Transferência 

da UE – EU JOINT TRANSFER PRICING FORUM.  

O Forum tem como principais objectivos: a consecussão de uma aplicação mais uniforme 

das regras tributárias sobre “Preços de Transferência” no seio da UE, resolver as dificulda-

des derivadas da aplicação da Convenção de Arbitragem, propôr melhoras não legislativas 

para aplicação prática das normas tributárias sobre “Preços de Transferência” e reduzir a 

litigiosidade e os seus custos.  

O Forum reconhece a validade das Directivas desenvolvidas e publicadas pela OCDE 

sobre “Preços de Transferência”, mas admite que são objecto de interpretações diferentes 
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em cada Estado, em claro prejuízo das exigências do mercado interno. 

Entre as questões debatidas pelo Forum, destaca-se a elaboração de um Código de Condu-

ta relativo a aplicação da Convenção de Arbitragem e a discussão da coordenação das 

normas que regulam a documentação exigível no apoio da política de “Preços de Transfe-

rência” praticada pelas empresas que operam no circuito europeu, assim como outras ques-

tões derivadas de diferente interpretação das Directrizes sobre “Preços de Transferência” 

elaborada pela OCDE. 

A adopção das recomendações, soluções ou guias depende da vontade de cada um dos 

Estados Membros que não se sente vinculado por tais critérios e pode afastar-se de forma 

unilateral dos mesmos.  

Em 23/04/2004 o Forum apresenta o seu relatório de actividades que decorreu no período 

de Outubro de 2002 a Dezembro de 2003, onde a Comissão é convidada a apresentar uma 

proposta para um código de conduta em que sejam estabelecidas regras detalhadas com 

vista a assegurar a implementação efectiva da Convenção de Arbitragem (Convenção 

90/436/ CEE, de 23 de Julho de 1990, relativa à eliminação da dupla tributação em caso de 

correcção de lucros entre empresas associadas) e certas questões conexas ligadas aos pro-

cedimentos amigáveis previstos pelas convenções de dupla tributação concluídas entre 

Estados Membros. 

A Comissão Europeia, em 10 de Novembro de 2005, apresentou uma proposta de Código 

de Conduta, para a efectiva aplicação da convenção relativa à eliminação da dupla tributa-

ção relacionada com os lucros de empresas associadas. 

Em 27/06/2006 foi adoptado pelo Conselho um Código de Conduta relativa aos requisitos 

em matéria de documentação, que as empresas multinacionais devem fornecer às autorida-

des fiscais referente às transacções intra grupo transfronteiriças, optando pela adopção do 
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conceito padronizado de “ Documentação de Preços de Transferência da UE “ 

A 26/02/2007 a Comissão Europeia adoptou uma comunicação do Fórum no domínio de 

possíveis medidas preventivas destinadas a evitar a dupla tributação no sector dos “Preços 

de Transferência” designadamente, os Acordos Prévios Sobre os Preços de Transferência. 

A temática dos “Preços de Transferência” encontra-se presente na agenda da Comissão 

Europeia pelo que se esperam novos desenvolvimentos, não só a nível europeu, mas tam-

bém ao nível local, como forma de se atingir a harmonização fiscal.    

 

2.5  A CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM 90/436/CEE SOBRE PREÇOS 

DE TRANSFERÊNCIA 

 

A Convenção de Arbitragem (Convenção 90/436/CEE) que tem como finalidade, arbitrar 

um mecanismo que assegure uma solução favorável à eliminação da Dupla Tributação 

Internacional, gerada como consequência da aplicação de normas internas permitindo a 

correcção dos resultados derivados dos “Preços de Transferência” entre entidades vincula-

das. Este mecanismo consiste no estabelecimento de uma Comissão de Arbitragem que 

proporcione uma solução favorável à eliminação da Dupla Tributação Internacional deri-

vada da realização dos ajustes primários como consequência da aplicação das normas 

internas que regulam os “Preços de Transferência”.  

Assim quando numa mesma operação estão envolvidas Administrações Fiscais de diferen-

tes países e essas autoridades não chegam a acordo quanto ao tratamento fiscal a dar a uma 

determinada operação, poderá daí resultar a dupla tributação dos lucros em causa. Neste 

tipo de situações e quando tenha sido celebrada entre as administrações fiscais dos países 

envolvidos numa determinada operação uma Convenção para Eliminação da Dupla Tribu-

tação, as Administrações Fiscais dos respectivos países iniciarão negociações no âmbito do 

Procedimento Amigável previsto na convenção celebrada. 
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De acordo com a OCDE, caso as Administrações Fiscais dos diferentes países envolvidos 

numa determinada operação não consigam alcançar um acordo relativamente às matérias 

controvertidas, poderão aquelas autoridades recorrer à arbitragem, que tem como vantagem 

a produção de uma decisão final vinculativa para as Administrações Fiscais em litígio. 

A Convenção de Arbitragem, após um período em que não esteve em vigor (entre 1 de 

Janeiro de 2000 e 1 de Novembro de 2004) encontra-se reactivada desde 1 de Novembro 

de 2004. A reactivação da Convenção surgiu na sequência dos trabalhos efectuados pelo 

Fórum Conjunto da UE em matéria de ” Preços de Transferência” no domínio da tributa-

ção societária.  

Apesar das vantagens apresentadas, a Convenção de Arbitragem não foi até à data pratica-

mente utilizada dando a entender a preferência das administrações fiscais dos diferentes 

países em litígio pela resolução particular dos conflitos existentes.   

É de salientar que o âmbito de aplicação da Convenção de Arbitragem se restringe unica-

mente aos Estados Membros da UE, pelo que seria benéfico a sua aplicação às situações 

em que uma das partes em litígio fosse um Estado não pertencente à UE. 

 

3  REFERÊNCIA TEÓRICA 
 

3.1  PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA 

 

O conceito de “Preços de Transferência” tem sido proposto por diversos autores, Garcia 

Prats (2005) refere “O preço de transferência pode definir-se como um preço fixado para 

um produto ou serviço por parte de uma entidade pertencente a um grupo a uma entidade 

ou parte deste grupo. A existência de um preço de transferência implica dois elementos: i) 

uma transacção económica vinculada ii) que é realizada entre duas partes relacionadas e 



 

52 

associadas” 

Tendo em atenção a natureza das sociedades associadas participantes pode-se distinguir 

entre entidades relacionadas - preços de transferência – intra-societárias e inter-societárias. 

Na opinião de Garcia Prats (2005) existe uma relação intra societária” quando a transacção 

se realiza entre diferentes partes de uma mesma empresa localizada em diferentes jurisdi-

ções tributárias – normalmente entre estabelecimentos permanentes da mesma entidade 

localizados em diferentes territórios ou entre a casa mãe e o estabelecimento permanente 

da mesma entidade” . Existe uma relação inter-societária quando a “transacção tem lugar 

entre diferentes entidades associadas com personalidade jurídica distinta”. 

Segundo Coelho (1999) “ Os Preços de Transferência Interna devem estar preparados para 

orientar os gestores a tomarem decisões consentâneas com a estratégia da empresa. O pro-

cesso de fixação dos PTI deve tomar por base os princípios utilizados nas operações exter-

nas da empresa, isto é “ os fornecedores” e “clientes” internos deverão estar sujeitos às leis 

da concorrência para que sejam competitivos no interior da própria empresa”. 

Hubert Hamaekers (2000) define “Preços de Transferência “ para efeitos de economia 

empresarial é o montante cobrado por um segmento de uma organização por um produto 

ou serviço que fornece a outro segmento da mesma organização”. A justificação económi-

ca para a imputação de “Preços de Transferência” prende-se com a possibilidade de avaliar 

o desempenho das competentes entidades do grupo. Os sistemas com base no custo relati-

vos à transferência de bens e à prestação de serviços a nível interno sempre têm gozado de 

grande popularidade entre as EMs. Algumas EMs usam apenas os custos variáveis, outras 

os custos totais e outras ainda os custos totais acrescidos de uma margem de lucro. Umas 

usam os custos padrão, outros os custos reais. Quando existe um mercado aberto e compe-

titivo para os produtos ou serviços transferidos internamente, a melhor solução de um pon-
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to de vista económico empresarial é usar o preço de mercado como Preço de Transfe-

rência.  

Segundo este autor a definição atrás citada de Preços de Transferência é igualmente válida 

para fins fiscais. Todavia, a expressão “ Preço de Transferência”, é por vezes usada, incor-

rectamente, num sentido pejorativo, para designar a transferência do rendimento tributável 

de uma sociedade pertencente a um EM, localizada numa jurisdição de fiscalidade elevada, 

para outra sociedade pertencente ao mesmo grupo, numa jurisdição de baixa fiscalidade 

através de “Preços de Transferência” incorrectos com o propósito de reduzir a carga fiscal 

global do grupo. 

Por sua vez o nº 3 do Prefácio do Relatório da OCDE de 1979 sobre”Preços de Transfe-

rência e Empresas Multinacionais”, esclarecia que a expressão “ Preço de Transferência” 

é uma expressão neutra “ Convém não confundir a problemática respeitante a preços de 

transferência com a problemática da fraude e da evasão fiscais, ainda que os preços de 

transferência possam ser utilizados para tais fins”.  

Segundo Hubert Hamaekers (2000), a certeza sobre o montante de imposto a pagar consti-

tui uma das principais prioridades para as empresas que operam normalmente num sistema 

de “Preços de Transferência” bem documentado e que constitui um requisito primordial de 

uma sólida economia empresarial. 

 

3.2 OS BENS INTANGÍVEIS E OS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA 

 

Num ambiente de crescente internacionalização, ajudado pela utilização das novas tecno-

logias, aparecem como factores comerciais e financeiros de avultada valia os bens intangí-

veis como marcas, patentes, Know – How, Investigação e Desenvolvimento.  
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Neste contexto, têm sido objecto de particular atenção pelas Administrações Fiscais as 

transacções de serviços intragrupo e as que têm por objecto bens intangíveis. Estas últimas 

transacções, não só pela sua complexidade mas também pela sua estreita conexão com 

conceitos em sede de “Preços de Transferência”, como o conceito de “ criação de valor”. 

Por outro lado a falta de informações comparáveis nesta àrea, a ausência de estudos de 

mercado ou sector de actividades relevantes, o recurso a bases de dados pouco rigoroso ou 

incompleto, em virtude do carácter demasiado global ou internacional dessas informações 

conduzem a diversos estudos numa tentativa de adoptar a metodologia mais adequada para 

a quantificação do “Preço de Transferência”. 

Ao nível da tributação dos intangiveis Glória Teixeira (2006) revela o que Peter Nias refere 

no seu artigo “ Transfer Pricing and Intangibles” (Journal of the Internacional Tax Plan-

ning Association, vol. VI nº 2): “os preços de transferência não são uma ciência exacta, 

são antes uma ciência inexacta”. 

 

 

 

3.3 DEFINIÇÃO DE INTANGÍVEL  

 

Desde a publicação do Relatório da OCDE sobre Preços de Transferência de 1979 que a 

questão dos bens incorpóreos tem sofrido desenvolvimentos. Neste relatório efectuou-se 

uma distinção entre a transferência de tecnologia (patentes e Know – How) e o uso de mar-

cas de fabrico. No capítulo VI, as orientações centram-se nos bens incorpóreos comerciais, 

dividindo estes em bens incorpóreos comerciais normalmente desenvolvidos através de 

investigação e desenvolvimento, conexos com a produção de bens (também chamados bens 

incorpóreos de fabrico) e com a prestação de serviços, e os bens incorpóreos de comercia-

lização conexos com a exploração comercial de produtos e de serviços. 
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Para efeitos de análise em termos fiscais o relatório distingue as seguintes situações: 

1. A empresa que exerce actividades de investigação e desenvolvimento recupera as 

despesas efectuadas exigindo à outra parte uma compensação pela exploração das 

patentes e do Know – How, depois de concluídas as investigações; 

2. A empresa que exerce actividades de investigação e desenvolvimento exige uma 

comparticipação nas despesas de investigação e desenvolvimento 

3. As actividades de investigação e desenvolvimento são realizadas por uma empresa 

a pedido expresso de outra empresa, à qual o bem será atribuído logo que tenha 

sido executado. 

Refira-se que as normas contabilísticas internacionais (IFRS) definem um intangível como 

aquele “ bem ou serviço controlado por uma entidade, em consequência de factos passa-

dos, do qual derivará benefícios económicos para aquela entidade”.  

Na directiva 2003/49/CE de 03/06/2003 (Pagamentos de Juros e Royalties) inclui os 

seguintes bens intangíveis: Direito de autor sobre obras literárias, artísticas ou científicas, 

incluindo filmes cinematográficos e suportes lógicos, patentes, marcas registadas, desenhos 

ou modelos, planos, fórmulas ou processos secretos e informações relativas à experiência 

adquirida no domínio industrial, comercial ou científico. 

Na actualidade, existe a preocupação da definição deste valor num ambiente intragrupo, 

mais susceptível de manipulação e levando mais facilmente à erosão da base tributável das 

empresas multinacionais. 

O conceito de Royalties adoptado nos Acordos de Dupla Tributação (ADT) significa “As 

retribuições de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de 

autor sobre uma obra literária, artística ou científica, incluindo os filmes cinematograficos, 
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de uma patente, de uma marca de fabrico ou de comércio, de um desenho ou de um mode-

lo, de um plano, de uma fórmula ou de um processo secreto, e por informações respeitantes 

a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial ou científico” .  

Os acordos bilaterais são baseados na Convenção modelo da OCDE. A Convenção modelo 

da OCDE prevê que os rendimentos provenientes de prestação de serviços e royalties ape-

nas sejam tributados no Estado da residência da sociedade, não podendo o Estado da Fonte 

efectuar nenhuma retenção. 

Contudo, o Estado Português, nas reservas ao artº 12º da Convenção Modelo, reservou o 

direito de tributar os royalties na fonte. 

Associado ao conceito de transferência de tecnologia, surgem os conceitos de contratos de 

prestação de serviços técnicos, contratos de Know- how e contratos de assistência técnica. 

O contrato de know- how, segundo Alberto Xavier (2007), tem por objecto a “ transmissão 

de tecnologias preexistentes e não reveladas ao público, em si mesmas consideradas, na 

forma da cessão temporária ou definitiva de direitos, para que o adquirente as utilize por 

conta própria, sem que o transmitente intervenha na aplicação da tecnologia cedida ou 

garanta o seu resultado.”  

Já o contrato de prestação de serviços técnicos mormente designado como “engineering” 

tem por objecto a execução de serviços que pressupôe, por parte do prestador, uma tecno-

logia, a qual não se destina a ser transmitida, mas apenas aplicada no caso concreto.  

Outra distinção entre os contratos de engineering, é a forma de remuneração. Nos primei-

ros, a retribuição traduz-se no pagamento de uma percentagem de facturação, produção ou 

lucro; já nos segundos, a retribuição é fixada com base no custo relativo ao trabalho desen-

volvido. 
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Segundo a OCDE, os contratos de “ serviços técnicos de engineering” e de “assistência 

técnica” não devem ser qualificados como royalties, mas sim como serviços prestados e 

assim tributados. 

A noção de Know- How e de Prestação de Serviços, constante dos Comentários ao nº 2 

do artº 12º da Convenção Modelo da OCDE é a seguinte: “ O Know - How é o conjunto 

não divulgado de informações técnicas, susceptíveis ou não de protecção por patente, 

necessárias á reprodução industrial de um produto ou processo, directamente e em idênti-

cas condições; na medida em que resulta da experiência adquirida, o “Know – how” 

constitui aquilo que um fabricante não pode conhecer pelo simples exame do produto e 

pelo mero conhecimento dos progressos técnicos. No contrato de Know -How, uma das 

partes obriga-se a comunicar os conhecimentos e experiências específicas, não revelados 

ao público, à outra parte, que pode utilizá-los por sua conta própria. Reconhece-se que o 

cedente não tem de intervir na aplicação das fórmulas concedidas ao concessionário, nem 

garantir os resultados. Este contrato difere, pois dos que englobam prestações de serviços 

em que uma das partes se obriga, por força dos conhecimentos correntes da sua activida-

de, a executar um trabalho para a outra parte “ 

A tributação da assistência técnica em sede de royalties deve ser interpretada de uma forma 

restritiva, nela incluindo apenas a assistência técnica que tenha um carácter meramente 

subsidiário em relação ao objecto principal do contrato (a transmissão de Know how) e que 

ao mesmo tempo, seja prestada em ligação directa com a transmissão de know-how ou de 

outra realidade tributável em sede de Royalties. 

Assim sendo a qualificação dos rendimentos como prestação de serviços ou transferência 

de Know – How, continua a ser matéria de extrema actualidade e pertinência. 
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3.4  TRIBUTAÇÃO DAS ROYALTIES 

 

Neste contexto importa estabelecer a distinção entre os conceitos “transferência de tecno-

logia” (Know How) e Prestação de “ Assistência Técnica”, a razão desta distinção era a 

qualificação correcta dos rendimentos e o efectuar a  retenção na fonte, caso esta fosse 

devida.  

A resposta decorre dos acordos sobre Dupla Tributação bilaterais celebrados por Portugal 

(ADT’s). De acordo com a Convenção Modelo da OCDE, sempre que estivesse em causa 

uma entidade residente num estado com o qual Portugal celebrou um ADT, não se deveria 

tributar em Portugal, por retenção na fonte, os seus rendimentos provenientes de prestação 

de serviços e os royalties. No entanto, no âmbito das reservas efectuadas a esta Convenção 

Modelo, o estado português assegurou o direito de tributar os royalties na fonte. 

 

3.5  A DIRECTIVA 2003/49/CE - Directiva relativa a um regime fiscal 

comum aplicável aos pagamentos de Juros e Royalties efectuados entre 

sociedades associadas de Estados – Membros Diferentes  

 

Em 3 de Junho de 2003 foi aprovada a Directiva 2003/49/CE do Conselho, que vem impe-

dir a tributação dos royalties pelo Estado da Fonte quando estão em causa duas sociedades 

associadas entre si (“ Directiva dos Royalties”). 

No entanto, esta Directiva não elimina os problemas que são gerados, como acima se refe-

riu, pela tributação dos royalties em Portugal. A “Directiva dos Royalties” apenas é aplicá-

vel quando a sociedade pagadora e a sociedade beneficiária dos royalties sejam residentes 

em Estados Membros da UE e quando estão em causa sociedades associadas. 

Para além do exposto, a “Directiva dos Royalties” contém uma regra nos termos da qual 

Portugal (Assim como a Espanha e a Grécia) beneficia de um período transitório de oito 
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anos durante o qual poderá tributar na fonte os royalties, embora a uma taxa reduzida (tri-

butação a uma taxa nunca superior a 10% nos primeiros 4 anos e não superior a 5% nos 

últimos quatro). Assim e tendo em conta que a aplicação do regime transitório apenas 

deverá ter ínicio a 01-01-2005, Portugal não aplicará esta Directiva na sua plenitude até 

2014 (O período transitório de oito anos aplicável a Portugal poderá ter ínicio mais tarde 

do que o acima referido. Com efeito, deverá ser tido em conta que a entrada em vigor do 

referido período transitório está dependente da entrada em vigor de uma outra Directiva 

relativa à tributação dos rendimentos da Poupança sob a forma de Juros (Directiva 2003/ 

48 /CE do Conselho, de 3 de Junho de 2003).  

 

3.6  O PRINCÍPIO DE PLENA CONCORRÊNCIA 

 
A teoria dos “Preços de Transferência” apesar do seu carácter eminentemente económico, 

constitui um fenómeno multidimensional com impacto em diversas áreas, nomeadamente 

ao nível fiscal, porquanto das condições efectivamente praticadas entre sujeitos passivos 

estabelecidos em diferentes jurisdições fiscais, ou mesmo estabelecidos na mesma jurisdi-

ção, mas nela sujeitos a condições diferenciadas, decorre uma indesejável deslocalização 

ou redução da receita fiscal. 

Ao nível da fiscalidade cria um incentivo à manipulação dos termos e condições realizados 

entre empresas relacionadas residentes em diferentes países, de modo a promover a opti-

mização fiscal do grupo. É neste contexto que as Guidelines da OCDE avançam com o 

Princípio da Plena Concorrência – arm`s lenght principle, “o qual os termos e condições 

praticados em operações com entidades relacionadas deverão ser substancialmente idênti-

cos aos que vigorariam numa situação de mercado aberto”. Segundo Hamaekers (2000) 
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este Princípio “constitui o padrão internacionalmente aceite em matéria de Preços de 

Transferência”  

O “Princípio da Plena Concorrência”, na medida em que estabelece um critério objectivo 

para a determinação do “Preço” visa limitar a decisão discricionária do gestor de modo a 

compatibilizar a dimensão local da fiscalidade com uma economia de carácter global. 

As Guidelines da OCDE vêm rejeitar a possibilidade da organização das transacções no 

seio dos grupos económicos ser determinada por prioridades fiscais. Ao consagrar o “Prin-

cípio de Plena Concorrência”, as Guidelines vêm estabelecer que, pelo menos do ponto de 

vista fiscal, a substância económica deverá ser o único factor admissível para a determina-

ção dos termos e condições praticados nas transacções estabelecidas entre entidades rela-

cionadas. 

Assim e ao nível da fiscalidade, sempre que o rendimento obtido por uma empresa, inseri-

da num grupo económico, seja influenciado pelo resultado de operações vinculadas, é 

necessário adoptar, para esssas transacções, condições e termos semelhantes aos que vigo-

rariam entre entidades independentes. Quando tal não se verifique, serão efectuadas cor-

recções à matéria colectável, de modo a eliminar eventuais distorções do rendimento, 

resultantes do afastamento das condições de mercado nas transacções com entidades rela-

cionadas.  

O artº 9º da Convenção Modelo da OCDE, estabelece o “Princípio da Plena Concorrência” 

mas não fornece qualquer indicação sobre os métodos mais apropriados para avaliar se os 

“Preços de Transferência” foram fixados em conformidade com as condições normais do 

mercado. Por isso a OCDE, através da publicação de relatórios, tem divulgado directivas 

sobre as condições de aplicação deste artigo e sobre as metodologias a adoptar no ajusta-
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mento dos lucros, de modo a proporcionar uma base comum de interpretação do “Princí-

pio”.  

É neste contexto que a definição de metodologias para aferição do “Preço de Plena Con-

correncia” surge como uma problemática fundamental no seio da teoria de “Preços de 

Transferencia”. 

Assim é determinante definir procedimentos que permitam apurar o dito preço uma vez 

que só assim estão reunidos os requisitos para averiguar se é ou não cumprido o “Princípio 

de Plena Concorrência” e em caso negativo, efectuar as correcções necessárias.  

 

3.7  MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DOS PREÇOS DE TRANSFE-

RÊNCIA 

 

Segundo Faria (2000) “Qualquer que seja o método adoptado, o que se obtém é uma apro-

ximação do correspondente valor real. Esta aproximação pode comportar uma margem de 

erro maior ou menor e essa margem, depende da adequação do método escolhido às situa-

ções de facto nas suas diversas particularidades.” 

A OCDE no seu relatório de 1979, considera o método do “Preço de Plena Concorrên-

cia” como um método de prioridade máxima, isto é aquele que deverá ser testado em pri-

meiro lugar. Caso não se verifiquem os pressupostos necessários à sua aplicação, propõem-

se em alternativa: o método do preço de revenda e o método do custo aumentado. A estes 

não é atribuída qualquer prioridade. Outros métodos são referidos em caso de inaplicabili-

dade dos primeiros, mas sempre de uma forma crítica, em especial no que respeita à sua 

adequação face ao “Princípio do Preço de Plena Concorrência”. 

Método de Comparação Com os Preços de Mercado de Plena Concorrência  
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O método consiste em reter como “Preço de Transferência”, o preço praticado em transac-

ções similares por entidades independentes actuando num mercado concorrencial, em cir-

cunstâncias semelhantes. O método assenta numa análise transaccional e a sua aplicação 

pressupõe a identificação de tais operações, subsumindo-se à verificação dos pressupostos: 

i) Similitude das transacções ii) Independência das entidades iii) Mercado Concorrencial 

iv) Similitude de circunstâncias. 

Método do Custo Majorado 

O “Preço de Plena Concorrência” determina-se partindo do custo de aquisição de bens 

ou serviços, acrescendo-lhe os custos suportados até ao final da etapa de produção e de 

venda, e a margem de lucro correspondente. Os aspectos fundamentais em que incide o 

trabalho de aplicação deste método consistem na determinação do custo e da margem de 

lucro do vendedor. 

Na determinação dos custos, dever-se-a ter em conta que o preço de venda mesmo nas 

transacções internas de um grupo, compreenderá os custos directos e indirectos. 

Método do Preço de Revenda  

Consiste este método em tomar como base o preço de venda final, a um comprador inde-

pendente, de um determinado produto e deduzir-lhe uma margem representativa das despe-

sas suportadas e do lucro correspondente. 

Este método está especialmente vocacionado para os casos em que o vendedor e um com-

prador independente, actua como revendedor e nessa qualidade confere a parte mais signi-

ficativa de valor acrescentado ao seu produto. O método já não é o mais adequado se, ante-

riormente à revenda, as mercadorias sofrerem uma nova transformação ou forem incorpo-

radas num produto mais complexo, como consequente perda ou transformação da sua iden-

tidade. 
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Na opinião de Garcia Prats (2005), a busca do preço que será acordado em condições nor-

mais por empresas separadas e independentes exige desenvolver uma análise de compara-

bilidade entre a transacção vinculada efectuada e a transacção teórica realizada numa situa-

ção de independência, condicionada aos seguintes elementos i) Características dos Bens; ii) 

Análise Funcional da Operação iii) Condições Contratuais da Operação. 

As directrizes da OCDE reconhecem como ajustados ao ”Princípio de Independência e 

Plena Concorrência”, os métodos denominados tradicionais que determinam o valor do 

“Preço de Transferência” baseando-se unicamente na transacção (Transactional methods) e 

os métodos alternativos de último recurso, aplicáveis quando não resulte possibilidade da 

aplicação dos métodos anteriores, baseando-se na determinação do benefício da transacção 

(transactional profit methods). 

Os métodos baseados na transacção são: 

1. O método de Preço de Operações Comparàveis entre empresas independentes 

(Comparable Uncontrolle Price Method, CUP)  

2. O método do Preço de Revenda (Resale Price Method) 

3. O método do Custo Majorado (Cost Plus Method) 

Os métodos baseados na Determinação do Benefício são: 

1. O método da Repartição do Benefício da Transacção (Transaction Profit Split 

Method, TPSM), 

2. O método da Margem Liquída da Transacção (Transactional Net Margin Method , 

TNMM).  
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A avaliação do “Preço” de um activo incorpóreo, é uma tarefa complexa, isto é quando 

pelo seu carácter ” único “ não se encontram elementos de comparação no mercado, no 

entanto a OCDE os EUA e o Canadá, preferem a aplicação a estes bens, do método do 

“Preço Comparável de Mercado” e em alternativa o uso de métodos não transaccionais, 

baseados na divisão ou partilha do lucro. 

Neste contexto será de questionar quais as metodologias que respeitando o “Principío de 

Plena Concorrência”, produzem melhores resultados? 

Conclui-se que o método por excelência consiste no “ Método de Preço de Operações 

Comparáveis entre empresas independentes (Comparable Uncontrolled Price Method, 

CUP). No entanto na ausência de comparáveis internos com excepção, designadamente de 

bens objecto de cotação, de royalties em que existem pelo menos nos Estados Unidos da 

América, bases de dados, a obtenção de comparáveis externos é difícil.  

Assim o uso de métodos que tomam como referência o elemento “ lucro” nomeadamente o 

método da “Margem Líquida da Transacção”, tem tido um grande desenvolvimento práti-

co, quer como meio de testar os resultados produzidos por outras metodologias, quer como 

método de avaliação final. 

 

3.8  LIMITAÇÕES DAS METODOLOGIAS EXPOSTAS 

 

As dificuldades de aplicação do método de “comparação com os Preços de Mercado de 

Plena Concorrência” são ressaltadas em inúmeros estudos e no mesmo sentido Faria 

(2000), refere essas dificuldades nos diversos relatórios apresentados no Congresso da IFA 

de 1992, sendo sumariadas no relatório geral, nos termos seguintes: “i) os produtos compa-

rados não são similares em natureza, qualidade, novidade, época em que aparecem no 

mercado; ii) os mercados não são comparáveis em termos de dimensão e características; 
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iii) as transacções podem apresentar diferenças consideráveis em volume; iv) as condições 

financeiras, frequentemente diferem e dependem da integração financeira das partes; v) 

certas mercadorias são objecto de uma publicidade diferente ou incorporam marcas dife-

rentes, ou bens incorpóreos associados à venda, pelo que deixam de ser similares”. Na 

prática outras dificuldades surgem: i) as empresas multinacionais têm dificuldade em 

obter a informação comercial relevante para um exame de comparabilidade de trnsac-

ções; ii) as autoridades fiscais mais documentadas, enfrentam o obstáculo do sigilo profis-

sional dos dados de que dispõem; iii) as contas e estatísticas publicadas não são muitas 

vezes suficientemente detalhadas para servirem como base de comparação. 

Dadas as dificuldades de escolha do método mais apropriado a cada situação concreta, 

sobretudo nas operações realizadas de forma integrada e nas transacções que têm por 

objecto bens ou serviços altamente especializados e a cautela exigida na sua aplicação para 

que os resultados sejam fiáveis, o relatório da OCDE de 1995 advertiu que a “ fixação dos 

Preços de Transferência não é uma ciência exacta e necessita de uma apreciação pessoal 

da parte da administração fiscal bem como do contribuinte” tanto mais que é preciso ter 

presente a falta de precisão dos diversos métodos.  

 

3.9  CORRECÇÃO DO AJUSTAMENTO PRIMÁRIO - AJUSTAMENTO 

CORRELATIVO – Artº 9º da Convenção Modelo da OCDE  

 

A argumentação teórica clássica, refere quando uma autoridade de um Estado contratante 

ajusta um “Preço de Transferência” de acordo com a sua interpretação o critério at arm´s 

length, pode produzir uma dupla tributação que exige um ajuste correlativo. Caso contrário 

a não produzir-se esse ajuste correlativo irá gerar-se dupla tributação internacional – jurídi-

ca ou económica. 
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Garcia Prats (2005), refere que numa situação teórica de harmonização da base tributável 

em ambos os Estados contratantes e afectando as entidades associadas/ vinculadas, a reali-

zação de um ajuste primário exige um ajuste correspondente equivalente para eliminar a 

dupla tributação. Em ausência de harmonização esta consequência deixa de ser necessária.  

O mecanismo do ajustamento correlativo encontra-se previsto em muitas das convenções 

para evitar a Dupla Tributação celebradas entre Portugal e diversos países. 

Na opinião de Lousã (2000), o ajustamento primário e o ajustamento correlativo apenas 

rectificam a repartição dos lucros tributáveis entre as empresas associadas, para que esta 

fique de acordo com a que se verificaria se as condições acordadas entre as empresas fos-

sem as condições que teriam sido estabelecidas entre empresas independentes, abstraindo 

de saber sob que forma os lucros corrigidos foram transferidos de uma empresa para a 

outra. Assim as legislações de alguns países levam mais longe a reconstituição dos resulta-

dos que as empresas teriam obtido se operassem em condições normais de concorrência e 

na sequência do ajustamento primário do preço de transferência, procedam à reconstituição 

de uma transacção secundária no quadro da qual os lucros adicionais resultantes do ajus-

tamento primário são tratados como se estivessem sido transferidos para a empresa asso-

ciada do outro estado sob a forma de dividendos, entradas de capital ou de empréstimos, 

consoante as particularidades de cada situação e efectuando o designado ajustamento 

secundário. 

Alguns Estados que praticam o ajustamento secundário oferecem ao contribuinte que bene-

ficiou do ajustamento primário uma outra opção: (cf paragrafos 4.73 a 4.77 do relatório de 

1995): poderá evitar o ajustamento secundário fazendo repatriar o excedente dos lucros 

para o grupo multinacional de que faz parte a fim de pôr as suas contas em conformidade 

com o ajustamento primário, sob a forma de abertura de uma conta de clientes ou da 
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reclassificação de outras transferências: como pagamento de dividendos, como pagamento 

de um preço de transferência adicional (quando o preço inicial é demasiado baixo) ou 

como reembolso de uma parte do preço de transferência (quando o preço inicial era dema-

siado elevado). 

Salienta-se que o Procedimento do Ajustamento Correlativo, conforme se encontra previs-

to no nº 2 do artº 9º da Convenção Modelo da OCDE, não implica que a correcção dos 

lucros por um Estado dê lugar, a um ajustamento correlativo no outro Estado automatica-

mente  

O Ajustamento Correlativo previsto no nº2 do artº 9º da Convenção Modelo OCDE só 

ocorrerá se a correcção efectuada aos “Preços de Transferência “ por um dos Estados, nos 

termos do nº 1 do mesmo artigo, tiver seguido o “Principio do Preço de Plena Concorrên-

cia” e se cumulativamente, o outro Estado aceitar a referida correcção, considerando que 

esta “ se justifica quer no princípio quer no que se refere ao respectivo montante”. 

Face ao exposto, o mecanismo de ajustamento correlativo previsto no nº 2 do artº 9º da 

Convenção Modelo, estipula “se as partes interessadas não estiverem de acordo quanto ao 

montante e à natureza do ajustamento apropriado, o procedimento amigável previsto no 

artº 25º deverá ser aplicado”. 

O Procedimento Amigável consagrado no artº 25º da Convenção Modelo da OCDE, pode 

concretizar-se através de três tipos de processo: 

1. Procedimento desencadeado por iniciativa dos contribuintes, através da qual as 

autoridades competentes de ambos os Estados devem esforçar-se por resolver, por 

via de acordo amigável, a situação dos contribuintes sujeitos a tributação não con-

forme com o disposto na Convenção (nº1 e 2 do artº 25º) 
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2. Por via de acordo amigável para a resolução, pelas autoridades competentes de 

ambos os Estados, de problemas relativos à interpretação ou à aplicação da Con-

venção (nº3 do artº 25º)  

3. Realização de consultas entre as referidas autoridades, a fim de eliminarem a dupla 

tributação nos casos não previstos na convenção (nº 3 do artº 25º). 

Na prática o Procedimento Amigável previsto no artº 25º da Convenção modelo OCDE, 

tende a ser um processo extremamente moroso, podendo as autoridades competentes dos 

Estados interessados não chegar a acordo. Tal morosidade do processo e incerteza quanto 

aos resultados não incentivam as entidades a recorrer a tal procedimento, que é utilizado 

apenas quando não há outras formas de resolução da situação. 

Face às limitações das Convenções para evitar a Dupla Tributação, conforme referido, para 

a resolução do problema da dupla tributação em sede de Preços de Transferência, foi insti-

tuído o Procedimento de Arbitragem. Tal procedimento, tendente à eliminação da Dupla 

Tributação em caso de correcção de lucros entre entidades associadas, foi instituido pela 

Convenção 90/436/CEE, assinada em 23 de Julho de 1990 designada por Convenção de 

Arbitragem.  

 

3.10  A CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM: O PROCEDIMENTO AMI-

GÁVEL E O PROCEDIMENTO ARBITRAL 

 

A Convenção de Arbitragem prevê duas formas de eliminar a Dupla Tributação dos lucros: 

o Procedimento Amigável e o Procedimento Arbitral. O Procedimento Amigável, fun-

ciona na sequência de reclamação apresentada pela entidade interessada, consistindo num 

acordo entre as autoridades competentes dos Estados interessados. No caso de as autorida-

des competentes não chegarem a acordo, não sendo portanto possível eliminar dessa forma 
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a dupla tributação, recorre-se ao Procedimento Arbitral. O funcionamento do Procedi-

mento Arbitral baseia-se numa comissão consultiva, composta por representantes das 

autoridades competentes dos países interessados e por personalidades independentes, 

designadas de comum acordo de entre as constantes de uma lista existente para o efeito. 

Após a emissão do parecer pela comissão consultiva, ou as autoridades competentes 

envolvidas no procedimento chegam a acordo quanto à forma de eliminar a dupla tributa-

ção ou ficam vinculadas a seguir o parecer da comissão consultiva. 

A Convenção de Arbitragem representa um avanço em relação ao mecanismo do “ Ajus-

tamento Correlativo”, previsto no nº2 do artº9º da Convenção modelo da OCDE, e ao 

“Procedimento Amigável”, instituído pelo artº 25º também da Convenção Modelo da 

OCDE. Contrariamente ao “Procedimento Amigável” previsto no referido artº 25, a Con-

venção de Arbitragem não se limita a estabelecer para as autoridades competentes dos 

Estados uma obrigação de negociar com vista à resolução do problema.Os procedimentos 

instituidos pela Convenção de Arbitragem culminam, necessariamente na eliminação da 

dupla tributação, uma vez que caso as autoridades competentes dos Estados não consigam 

chegar a acordo, a eliminação da dupla tributação é assegurada pelo parecer da comissão 

consultiva, que os estados ficam vinculados a seguir. 

Partilhando a opinião de Lousã (2000), o Procedimento Amigável não obedece a qualquer 

formalismo específico e consiste numa discussão entre as autoridades competentes através 

da qual procuram explorar a possibilidade de solução para problemas relacionados com 

aplicação de uma Convenção, onde se incluem os que se prendem com a eliminação da 

Dupla Tributação.  

Não obstante ser afirmado nas “ observações finais “ dos comentários ao artº 25º da Con-

venção Modelo OCDE, que globalmente o Procedimento Amigável se tem revelado satis-
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fatório, são lhe apontadas diversas limitações de que se destacam: (IFA Seminar the 47 th 

Congress, “ resolution of Tax Traety Conflicts by Arbitration”  vol 18 e ( 1993) , p 98 ) 

 Inexistência de garantias de que o procedimento será iniciado dado o poder discri-

cionário atribuído às autoridades competentes quanto à decisão de iniciar o proce-

dimento – em função da análise da reclamação apresentada pelo contribuinte e de a 

considerar ou não justificada – e se, uma vez iniciado, será alcançado algum tipo de 

acordo devido a divergências nas legislações internas ou a restrições dos poderes de 

negociação das administrações fiscais; 

 Contingências relacionadas com os prazos fixados nas legislações internas para 

executar a solução acordada, sempre que nas convenções bilaterais não figure no 

artº 25º a redacção último paragrafo do modelo da OCDE; 

 Redução do prazo concedido aos contribuintes para invocarem o recurso ao proce-

dimento amigável; 

 Ausência de fixação do prazo de duração do procedimento amigável; 

 O contribuinte não é parte no processo negocial, não podendo intervir durante a sua 

realização; 

 Dificuldade em resolver diferendos que envolvem situações triangulares 

 Problemas relacionados com a implementação da solução alcançada no quadro do 

procedimento amigável, nomeadamente por razões contitucionais. 

 

Assim e segundo Lousã (2000), o papel do “Procedimento Amigável” na resolução dos 

conflitos internacionais de dupla tributação tem sido objecto de debates e reflexões nos 

fóruns internacionais (IFA e OCDE), com o objectivo de propôr medidas que tornem o seu 

funcionamento mais eficiente e de oferecer maior segurança aos contribuintes. 
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3.11  ALTERNATIVAS AO PROCEDIMENTO AMIGÁVEL PARA ELI-

MINAÇÃO DA DUPLA TRIBUTAÇÃO – Os Acordos Prévios S/ Preços de 

Transferência  

 

Segundo Garcia Prats (2005), a insuficiência do “Procedimento Amigável” previsto no 

Modelo de Convenção para canalizar a realização do ajuste correspondente levou a propôr 

soluções alternativas para assegurar a eliminação da dupla tributação. Entre elas cabe men-

cionar as seguintes:  

1. A fixação de um período máximo para finalização do procedimento amigável, 

com a finalidade de não demorar a solução definitiva do problema e evitar os 

efeitos negativos provocados pela possível prescrição da divida.  

2. O estabelecimento de um procedimento arbitral - vinculante ou não - como 

mecanismo que assegure a eliminação da dupla tributação. A Convenção de 

Arbitragem firmada entre os Estados Membros da União Europeia constitui 

outro exemplo significativo. 

3. Possibilidade de realizar acordos prévios sobre preços de transferência (APT). 

Mediante estes acordos determina-se com caracter prévio entre as autoridades e 

as empresas associadas um conjunto de critérios (métodos, critérios de compa-

rabilidade, ajustes, critérios de valoração) que determinem os “Preços de Trans-

ferência” que se aplicam às operações afectadas durante um período de tempo 

assinalado. A iniciativa neste caso corresponde ao contribuinte se bem que a 

decisão final corresponde à Administração. Estes acordos proporcionam segu-

rança jurídica e previsibilidade ao contribuinte evitando as consequências nega-

tivas de uma regularização administrativa posterior. 
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Os “APT” podem supôr um custo indirecto considerável, na medida em que não 

asseguram um acordo satisfatório nem uma resposta positiva para o contribuinte 

e em muitos casos não permite o seu recurso, por tratar-se de um mecanismo de 

fixação prévia. Ao mesmo tempo a fixação destes “APT”, sobretudo são unila-

terais, podendo supôr um sério obstáculo para a eliminação da dupla tributação 

mediante ajuste correspondente no caso do outro estado decidir ajustar os seus 

preços. 

A celebração de um “APA” - ou “APT” – constitui uma via alternativa à cele-

bração de um “Procedimento Amigável” e em nenhum caso um mecanismo 

para incorporar a celebração de um acordo amigável dos resultados do “Proce-

dimento Amigável” no seio dos procedimentos tributários internos; “Os APT” 

são mecanismos de actuação prévia que tendem a evitar o conflito, diferem dos 

“Procedimentos Amigáveis” que são procedimentos de resolução à posteriori 

do conflito uma vez produzido.  

Partilhando a opinião de Glória Teixeira (2006), as vantagens dos “APT” são a certeza e 

segurança jurídica que advêm para a administração fiscal e o contribuinte e como desvan-

tagens, a complexidade, elevado custo e morosidade, pressupondo um nível de sofisticação 

técnica e científica elevado, tanto por parte da administração fiscal como por parte do con-

tribuinte. 
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3.12  A PRÁTICA DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA ARTIFICIAIS 

COMO TÉCNICA DE EVASÃO FISCAL 

 

Na opinião de Santos (2002), o fenónemo da concorrência fiscal é antigo, mas o debate 

técnico, cientifico e politico sobre o tema é relativamente recente. Foi sobretudo ao longo 

dos anos 90 que a comunidade internacional veio a alterar a sua posição. 

Fenómenos como a realização do mercado interno, a criação de um espaço financeiro 

europeu e mais recentemente, a unificação monetária e a abertura a leste ou de forma glo-

bal, a mundialização trouxeram a concorrência fiscal entre Estados para o centro das preo-

cupações imediatas da União Europeia.  

As empresas concorrem entre si por mercados e clientes, através das mais diversas formas 

(preços, serviços, marketing, etc.) e concorrem para atingir um determinado objectivo em 

comum.  

A diversidade dos sistemas fiscais a estrutura, composição e articulação entre os impostos 

que os integram, os distintos níveis de fiscalidade e de esforço fiscal, a acção da adminis-

tração e da justiça tributárias segundo Santos (2002) estão na base das políticas activas de 

concorrência fiscal e são eles mesmos, de certo modo, factores incontornáveis de uma con-

concorrência fiscal tida por “ natural”. 

Existe uma concorrência fiscal entre empresas, designadamente entre empresas que 

desenvolvem a sua actividade em diversas jurisdições fiscais. Este fenómeno tem várias 

facetas, entre as quais se salienta a do “Planeamento Fiscal”, que se baseia na capacidade 

que estas empresas têm de tirar proveito de lacunas ou imperfeições da lei ou das dispari-

dades fiscais nacionais, diminuindo assim (segundo o pensamento dominante, de forma 

artificial) os custos de produção. 

A manipulação dos “Preços de Transferência”, pode ter várias motivações, designadamen-
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te, de natureza comercial, de gestão do grupo, de ordem política e de cariz fiscal.  

Uma adequada planificação dos “Preços de Transferência” por parte das entidades multi-

nacionais, chega a proporcionar uma importante poupança de impostos, como consequên-

cia do aproveitamento das diferenças tributárias existentes entre os regimes dos diferentes 

Estados e jurisdições onde actuam e se encontram presentes, sem demonstrar alguma frau-

de. A possibilidade de adequar a sua politica de preços às referidas diferenças tributárias, 

permite a estes grupos minimizar a sua carga tributária. A deslocalização dos lucros com 

recurso à manipulação da política dos “Preços de Transferência” poderá ocorrer inflacio-

nando os custos de aquisição e deflacionando os preços de alienação, pagando royalties 

ou juros manifestamente desfavoráveis face ao que ocorreria entre empresas indepen-

dentes, ou conjugando uma série de operações procurando deslocar a remuneração asso-

ciada à avocação de determindados riscos.  

A disparidade entre as diversas leis fiscais, aliado a um constante desacordo quanto aos 

métodos de cooperação e inter ajuda entre Estados, oferece às empresas metanacionais 

oportunidades que lhes permitem maximizar as suas decisões de investimento. Neste con-

texto, o “Planeamento Fiscal” assume particular importância e peso nas decisões de inves-

timento e na própria estrutura organizativa do grupo.  

Assim e segundo Miguel Abreu (1990) uma carga fiscal incide sobre o grupo a três níveis 

diferentes: i) Ao nível local: Os lucros de operação que cada subsidiária ou associada rea-

liza encontram-se sujeitos a tributação em cada uma das juridições onde a EMN opera (são 

tipicamente os impostos sobre o rendimento); ii) Ao nivel da repartição dos lucros : Os 

lucros distribuídos por cada subsidiária ou associada encontram-se sujeitos a tributação em 

cada uma das jurisdições onde estão localizadas (são tipicamente os impostos que incidem 

sobre o pagamento de dividendos, juros ou “royalties”, em geral retidos na fonte); iii) Ao 
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nivel do país – sede: no país onde reside a empresa – mãe, ou de onde ela é dirigida e con-

trolada - dependendo do elemento de conexão utilizado nessa jurisdição - o grupo está 

sujeito a tributação sobre os lucros derivados não só da actividade nesse país, como tam-

bém sobre os lucros recebidos das suas subsidiárias ou associadas. 

 É normal que os esforços da empresa multinacional, no campo fiscal, se reconduzam a 

minimizar os efeitos, por um lado da carga tributária em cada um dos três niveis acima 

descritos e pelo outro, ao nível das normas de incidência que se verifica pelos diversos 

países. Segundo Miguel Abreu (1990) este esforço de minimização começa no momento 

em que a empresa multinacional decide situar-se ou não no plano da incidência tributária 

de uma determinada ordem jurídica, o que acontece quando estuda as diversas alternativas 

possiveis à sua expansão, e prossegue depois através da adopção de medidas ou técnicas de 

actuação em cada um dos três níveis acima mencionados: através de técnicas locais, técni-

cas na distribuição de lucros; técnicas no país sede. Estas técnicas de actuação podem ser, 

de alguma forma sistematizadas em outros tantos métodos de evasão fiscal internacional. 

De entre esses métodos três assumem particular relevância em direito internacional fiscal: 

Os Preços de Transferência; a utilização de paraísos fiscais e o abuso de convenções sobre 

dupla tributação; 

“ Os Preços de Transferência “ - Se as restrições impostas por um determinado país à 

repatriação de lucros, sob a forma de dividendos, ou ao pagamento de “royalties”, por parte 

de uma filial à sociedade – mãe, forem muito severas, ou se as taxas de imposto forem 

muito elevadas, a empresa multinacional procurará contornar o problema através de um 

método de evasão fiscal que se tornou conhecido por “ Preços de Transferência”. Trata-se 

de uma prática pela qual a empresa consegue através dos preços cobrados nas transacções 

efectuadas entre as empresas do grupo, modificar a base tributável na qual assenta o cálcu-
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lo dos lucros de cada unidade, e assim manipular a localização dos custos e dos proveitos 

de modo a contabilizar os seus lucros, tanto quanto possível, no país onde o tratamento 

fiscal é mais favorável. 

No entanto são diversas as razões que determinam a prática de “Preços de Transferência” e 

independentemente da sua motivação, todas implicam uma consequência fiscal que preju-

dica os interesses de um ou mais estados envolvidos. É dificil determinar com exactidão 

qual o impacto sobre a economia nacional que pode ser atribuido à pratica de “Preços de 

Transferência” da mesma forma que é difícil saber qual a importância que as autoridades 

fiscais lhe dão. Alguns países mais desenvolvidos dedicarão maior atenção ao problema 

enquanto outros, especialmente aqueles onde não existem muitas empresas multinacionais 

se mostram menos preocupados.  
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CAPÍTULO 3 
 

 

4  METODOLOGIA DOS CASE STUDIES 
 

 

O uso de “case studies” como criação de uma nova teoria em Ciências Sociais, foi desen-

volvida pelos sociólogos Berney Glaser and Ansel Strauss que apresentaram este método 

de investigação em 1967. 

A popularidade de “case studies” como método de investigação, somente foi desenvolvida 

nas últimas décadas, ganhando popularidade na educação.  

Vários autores se têm pronunciado sobre a definição de “ Case Study” quer no âmbito das 

Ciências Sociais quer no âmbito da Gestão, entre eles destaca-se Yin (2003) que o “ define 

como sendo um dos caminhos a seguir para a investigação social” por outro lado em Yin 

(2002) sugere que o “Case Study” pode ser definido como “investigação estratégica num 

inquérito empírico onde se investiga um fenómeno inserido num contexto da vida real”, 

para Lamnek (2005) é uma ” investigação situada entre um espaço temporal concreto e 

paradigmas metodológicos”, na opinião de Barañano (2004), é uma “investigação empírica 

que i) estuda um fenómeno contemporâneo, dentro um contexto real, especialmente quan-

do os limites entre o fenómeno e o contexto não são claramente evidentes; ii) lida com uma 

situação na qual pode haver muitas variáveis de interesse iii) conta com muitas fontes de 

evidência e iv) precisa de desenvolvimento prévio de proposições teóricas para orientar a 

recolha e análise de dados”. 

Em Gestão dada a complexidade das situações e a necessidade crescente de informação 

qualitativa que explique a informação quantitativa de forma completa recorre-se, cada vez 

com maior frequência à realização de “case studies”. 
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Partilhando as opiniões de Yin (1994) e Barañano (2004), o método do “case study “é ade-

quado quando os tipos de questões para as quais se pretende resposta se inserem no domí-

nio de “Quem “, “ O Quê”, “ Onde”, “ Como” e “ Porquê “, determinando a estratégia 

relevante que deve ser usada. 

Assim tendo como objectivo o tipo de questões que se pretende responder, existem três 

tipos de case study: i) Exploratório – Responde a questões do tipo “ Qual?”; ii) Descritivo 

– Responde a questões do tipo “ Como? “ e iii) Explicativo - Responde a questões do tipo “ 

Porquê?” 

O método do “case study” segue uma metodologia, Yin (1994) identifica quatro etapas: i) 

Elaboração do case study, ii) Condução do case study, iii) Análise e evidência IV) Desen-

volvimento das conclusões, recomendações e implicações, por outro lado deve obedecer a 

cinco componentes, designadamente: i) Estudo das questões - Deve-se clarificar com pre-

cisão a natureza das questões em estudo, ii) Hipóteses - as hipóteses auxiliam no sentido de 

canalizar a atenção do estudo para evidências relevantes, iii) Unidade de Análise – Deve-se 

ter o cuidado na definição do caso a ser estudado de modo a que este seja representativo da 

população e não constitua uma excepção iv) A lógica no tempo e as hipóteses – Existem 

diversas formas de ligar os dados obtidos às questões formuladas, no entanto a técnica “ 

Pattern – Matching Approach” que analisa situações ex-ante e ex-post, tem obtido sucesso 

no relacionamento de dados com proposições, v) Critério para interpretar os resultados – 

Não existe critério preciso para interpretar os dados, no entanto deve ter sempre presente o 

que se pretende fazer após a recolha dos dados. 
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5 RESULTADOS DO CASE STUDY DE UMA EMPRESA 

DO SECTOR ALIMENTAR 

 

Como foi referido anteriormente, pretende-se prestar uma contribuição ao nível prático, 

pela confrontação desta problemática através da análise de um caso empírico concreto – O 

Grupo Nestlé - que pelas suas características constitui lugar cimeiro a nível mundial no 

sector alimentar em volume de facturação e por outro lado a representação institucional e 

industrial do Grupo no mercado português posicionou-se no primeiro lugar no sector de 

Alimentação Bebidas e Tabaco, segundo um trabalho elaborado pelo Diário Económico e 

pelo Semanário Económico, com o apoio da COFACE MOPE, que recolheu e tratou a 

informação, para análise da performance das 1000 maiores empresas não financeiras. Em 

2006 foi considerada a empresa com melhor imagem em Portugal, de acordo com um estu-

do desenvolvido pela Interbrand, esta empresa é preferida pela qualidade dos seus produtos 

e serviços, pela sua visão e liderança, ética responsabilidade social, confiança e admiração. 

Pelos factos expostos, este estudo torna-se um caso expressivo da realidade nacional e 

comunitária, permitindo desta análise critíca não só a descrição de um caso real, onde se 

analisa a política e práticas em matéria de “Preços de Transferência”, tendo como base as 

recomendações emanadas pela OCDE e regulamentado a nível nacional pelo artigo 58ª do 

Código do Imposto Sobre O Rendimento das Pessoas Colectivas, mas sobretudo concluir 

acerca de como a “ Harmonização Fiscal da Tributação Directa é cada vez mais necessária 

ou desejável” e como os “Preços de Transferência” colocam entraves ao desenvolvimento 

de transacções e de investimento a nível intracomunitário, afectando o funcionamento do 

mercado interno. 
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5.1 A INDÚSTRIA ALIMENTAR E DAS BEBIDAS (IAB) NO CONTEX-

TO EUROPEU 

 

Entre 2004 e 2005, a indústria alimentar nos 25 países membros da UE registou um ligeiro 

crescimento (2,6%) atingiu um nível de produção de cerca de Euro 836 biliões, empregan-

do perto de 3,8 milhões de pessoas em mais de 282 mil empresas (dados relativos ao exer-

cício de 2003). Esta indústria tem vindo a crescer gradualmente desde o final da década de 

90 do século passado. No quadro infra apresenta-se a evolução da IAB relativamente aos 

indicadores acima referidos. 

 

Tabela 5-1 Evolução da Industria Alimentar e de Bebidas 

Indústria Alimentar e de Bebidas na U E – 25 

 2002 2003 2004 2005 

Produção (Euro biliões) 791 799 815 836 

Trabalhadores (milhões) 4,2 4,1 

  

3,9 3,8 

Número de empresas - 282.6 - . 

Fonte : Eurostat, SBS and CIAA calculation 

 

 

Os principais países produtores dentro do espaço Europeu, em 2005, foram a Alemanha, 

França, Itália, Espanha e Reino Unido, representando tradicionalmente cerca de 70% da 

produção europeia. 

Apesar de apresentar um elevado grau de maturidade, o sector da IAB era o principal sec-

tor da indústria europeia em termos de produção e emprego, representando respectivamen-

te 13,6% e 13,0% do total de produção e emprego da indústria.
4
 

                                                 
4 Fonte: Eurostat, in www.ciaa.be - dados de 2002 

http://www.ciaa.be/
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No que se refere ao VA, a IAB apenas ficava atrás da indústria química, representando 

cerca de 11,6% do VA gerado na indústria  

Este fenómeno estrutural está intimamente ligado à emergência e elevado crescimento de 

novos sectores, nomeadamente a indústria informática, que crescem a ritmos mais elevados 

que o sector da IAB, conquistando portanto maior influência no sector da indústria Euro-

peia.
1 

 

5.2  ESTRUTURA DO SECTOR 
 

O sector da IAB é tradicionalmente muito diversificado, abrangendo um enorme leque de 

pequenas e médias empresas (PMEs), que representam cerca de 99,1% do parque empresa-

rial europeu, situação que tem particular incidência nos países mediterrâneos como Itália, 

Espanha ou Portugal.   

No entanto, apesar de representarem menos de 1% das empresas do sector, as médias e 

grandes empresas (com mais de 250 trabalhadores) representam perto de metade da produ-

ção total e empregam 38% do total de trabalhadores da IAB. Consequentemente, a IAB é 

ligeiramente mais fragmentada do que a restante indústria, conforme se pode verificar no 

quadro abaixo. 

Tabela 5-2 Distribuição Percentual da Produção, Trabalhadores e Valor Acrescentado por Dimensão 

 

 

                                                 
1
 Fonte: Eurostat, in www.ciaa.be – dados de 2000 

Micro empresas  
(1-9 trab.) 

Pequenas empresas  
(10-49 trab.) 

Médias empresas  
(50-249 trab.) 

Grandes empresas  
(>250 trab.) 

Produção 
  Total da indústria 6,8% 13,3% 20,8% 59,1% 
  IAB 6,8% 15,1% 26,0% 52,2% 
Trabalhadores 
  Total da indústria 9,5% 21,8% 25,2% 43,4% 
  IAB 16,4% 20,7% 24,3% 38,7% 
V . A  
  Total da indústria 7,3% 15.8% 22,3% 54,6% 
  IAB 8,7% 15,0% 22,5% 53,8% 

Fonte: Eurostat, Confederation des Industries Agro-Alimentaires (CIAA) e respectivas federações nacionais in www.ciaa.be 

2003 

http://www.ciaa.be/
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A IAB é composta por nove subsectores, identificados abaixo: 

Derivados de carne; 

 Produtos de peixe; 

 Frutos e vegetais; 

 Óleos e gorduras; 

 Lacticínios; 

 Cereais; 

 Produtos para animais de estimação; 

 Outros produtos alimentares (chocolate, confeitaria, padaria, açucarados, pastas, 

condimentos, chá e café, biscoitos, produtos dietéticos, etc.) e Bebidas. 

Desta lista, os principais subsectores em termos de volume de produção são os outros pro-

dutos alimentares, os derivados de carne, as bebidas e os lacticínios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat, Confederation des Industries Agro-Alimentaires (CIAA, in www.ciaa.be ) 

 

15,2% 

20,5% 

5,8% 
3,9% 

14,9% 

4,4% 

26,3% 

2,4% 
6,6% 

Bebidas Derivados de carne Frutos e vegetais 
Cereais Lacticínios Óleos e gorduras 
Outros produtos alimentares Produtos de peixe Produtos para animais  

Gráfico 5-1 Produção IAB por Subsector (2001) 

http://www.ciaa.be/
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5.3  TENDÊNCIAS DE MERCADO 
 

Conforme vimos anteriormente, o sector da IAB tem registado um crescimento progressi-

vo, apesar de ser caracterizado como um sector maduro. Apesar do abrandamento econó-

mico geral sentido no espaço europeu desde 2001, o sector da IAB contrariou a tendência e 

registou um crescimento médio anual de 2000 a 2002 de 1,8%, enquanto o sector industrial 

como um todo registou uma desaceleração ligeira, de cerca de 0,3% no mesmo período.
2
  

A IAB representava historicamente o principal sector de destino das despesas de consumo 

doméstico dos países da UE, mas tem vindo a perder terreno para outro tipo de despesas, 

como por exemplo as relacionadas com a habitação ou os transportes e comunicações. 

Ainda assim, nos países mediterrâneos, como Portugal, a percentagem de consumo em 

alimentação e bebidas é ligeiramente superior à dos restantes países europeus, como se 

pode ver pela amostra dos países incluídos no gráfico infra. 

                                                 
2
 Fonte: Eurostatistics, in www.ciaa.be  

http://www.ciaa.be/
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Gráfico 5-2 Consumo Doméstico em Alimentação e Bebidas não Alcoólicas 
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Fonte: Relatório de Preços de Transferência (2005) da “Nestlé Portugal” 

 

Face ao decréscimo relativo das despesas em alimentação, a concorrência neste mercado 

tem-se intensificado, quer ao nível da indústria alimentar quer no próprio mercado da dis-

tribuição, o que tem determinado a oferta de gamas cada vez mais diversificadas de produ-

tos. Esta tendência é particularmente notória no subsector dos lacticínios, seguido dos pré - 

cozinhados ou dos congelados. 

 

5.4  EMPRESAS RELEVANTES NA PRODUÇÃO ALIMENTAR 

 

Tal como referido anteriormente, a IAB apresenta uma elevada fragmentação, que não obs-

ta a que a maioria da produção alimentar mundial seja levada a cabo por empresas multi-

nacionais, das quais se destacam as seguintes: 
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Face ao exposto, podemos verificar a preponderância do Grupo Nestlé enquanto produtor e 

distribuidor de produtos alimentares e bebidas.  

 

5.5  CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO EM PORTUGAL 

 

A 31 de Dezembro de 2005, o organograma do Grupo (incluindo apenas as empresas com 

as quais a Nestlé Portugal registou transacções vinculadas) era o seguinte: 

Vendas (biliões Euro) Subsector 

Nestlé 58,8 Cereais, Lacticínios, Bebidas, Congelados,  
Gelados, Cafés, Alimentação para animais. 

Cargill 60,5 Cereais. 
Procter & Gamble 45,6 Produtos de Conveniência. 

Unilever 39,7 Bebidas, Congelados , Gelados  
 

Anheuser – Busch Company  35,3 Bebidas,  
Archer Daniels Midland 28,9 Óleos Cereais 
Kraft Foods  27,4 Lacticinios, Bebidas, Café, Outros. 
Pepsi CO  26,2 Bebidas 
Tyson Foods  20,9 Carne 
Bunge 19,5 Multi Produtos. 
Coca- Cola 18,6 Bebidas. 
Mars 14,5 Comida Confeccionada 
Diageo 14,2 Bebidas. 
Grupo Danone 13 Lacticinios Bebidas. Cereais biscoitos 
Sara Lee 12,8 Pre Cozinhados , Outros 

Fonte:CIAA in www.ciaa.be 

Tabela 5-3 Ranking Mundial das Vendas de Empresas Multinacionais (2005) 
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Quadro 5-1 Organograma do Grupo Nestlé 

  

100% 

Nestlé France 

100% 

NTC-Europe, S.A. 

100% 

Nestlé S.A. 

Societé des 
Produits Nestlé 

S.A. 

Nestlé 
Portugal S.A. 

100% 

Nestlé España 
SA 

100% 

CCN 

55,6% 

Nestlé 
Deutschland 

100% 

Nestlé Purina 
Petcare 

100% 

Longa Vida - 
Indústrias Lácteas Prolacto S.A. Nestlé Waters Cereal Associados 

de Portugal, AEIE 

100% 100% 38,115% 50% 

Globe Center 

100% 

Nestlé Suisse 

100% 

Nestlé Nespresso 100%  
        NEBS 100% 

 

Fonte: Relatório de Preços de Transferência (2005) da Nestlé Portugal   

 

 

Face ao referido seleccionou-se a Nestlé Portugal SA para análise da política e práticas 

adoptada em matéria de “Preços de Transferência”, tendo como base as recomendações 

emanadas pela OCDE e regulado a nível nacional pelo artigo 58º do CIRC (Código do 

Imposto Sobre O Rendimento das Pessoas Colectivas). 

 

Para desenvolver a sua actividade, a Nestlé Portugal SA estabeleceu uma série  de opera-

ções vinculadas, junto de um conjunto alargado de empresas relacionadas residentes e não 

residentes, que poderão ser agrupadas nas seguintes tipologias de transacções: 

 Compras de Mercadorias e Bens; 

 Venda de Bens; 

 Pagamento de Royalties 

 Serviços Intragrupo; 
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 Partilhas de Custos, originando custos e proveitos na esfera da empresa; 

 Operações Financeiras (CAP); 

As operações vinculadas que apresentam maior materialidade, correspondem às compras 

de mercadorias e bens, seguido da venda de produtos e do montante de royalties pagos. 

A nossa análise vai incidir sobre o pagamento de royalties efectuando uma  comparação 

com outra empresa do mesmo grupo. 

 

5.6  METODOLOGIA ADOPTADA PELA EMPRESA 

  

Após a análise conjugada da natureza e materialidade das operações vinculadas, bem como 

das funções desempenhadas e dos riscos assumidos pelas partes envolvidas nas mesmas a 

Nestlé Portugal documentou a política de fixação dos “Preços de Transferência” nas tran-

sacções intragrupo, tendo em consideração o “Princípio de Plena Concorrência” estabe-

lecido pela OCDE. 

 

5.7  ANÁLISE DAS TRANSACÇÕES INTRAGRUPO 

 

Dá-se imagem das relações comerciais materialmente relevantes, estabelecidas pela Nestlé 

Portugal no exercício de 2005. 
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Quadro 5-2  Transacções Intragrupo 

 Fornecedores

Prolacto, S.A.

Cereal Associados

Portugal

Longa Vida

Nestlé Portugal,

SGPS

Nestlé Portugal, S.A.

Compras

Aquisição de

serviços

Clientes

Vendas

Prolacto, S.A.

Longa Vida

Cereal Associados

Portugal

Cereal Associados

Portugal

1,5%

5,75%

18,24%

0,3%

0,13%

0,09%

1,2%

0,1%

As percentagens acima dizem respeito à proporção de cada tipologia de transacção no total de custos operacionais (inputs,
representado no lado esquerdo) e proveitos operacionais (outputs, representado no lado direito do gráfico).

Nestlé Globe Center

Europe
0,69%

Nestlé Purina Pet

Care
0,13%

Outras entidades 0,05%

Intangíveis

Societé des Produits

Nestlé
5,02%

Nestlé França S.A.

Friskies França

S.A.S.

Nestlé Deutschland

S.A.

Compania Avidesa

SA

Friskies España SA

Nestlé Purina PC

Italia

Outras entidades

1,95%

1,71%

1,66%

1,60%

1,05%

1,04%

2,17%
Nestlé Waters0,1%

Nestlé França S.A.S.

Nestlé España S.A.

Nestlé Italia S.P.A.

Outras entidades

2,4%

2,0%

1,1%

1,0%

Transacções não

vinculadas

Transacções não

vinculadas
89,9%

51,62%

Nestlé España S.A. 7,10%

Partilha de

custos

Partilha de

custos

Longa Vida0,9%

 

Fonte: Relatório de Preços de Transferência (2005) da Nestlé Portugal 
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Seguidamente passamos à caracterização da operação vinculada estabelecida entre a Nestlé 

Portugal e as entidades relacionadas designadamente, “Bens Intangíveis – Royalties” 

 

5.8  ROYALTIES 

 

A Societè des Produits Nestlè (SPN) concedeu à Nestlé Portugal o direito exclusivo e 

licença de uso de diversas marcas Nestlé e do Know – How de que é proprietária, bem 

como a licença exclusiva que detém sob as patentes registadas, para além de prestar servi-

ços de assistência técnica complementares à transmissão de Know- How para aprendiza-

gem e manutenção do nível de competência e experiência na produção, embalamento e 

comercialização dos produtos Nestlé. 

Assim, são cobradas royalties de 5% sobre o valor líquido das vendas da Nestlé Portugal 

respeitante aos produtos definidos por contrato e que no ano de 2005 implicaram um custo 

de 20.316.111 Euro. 

 

 5.9  SELECÇÃO DO MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DOS PREÇOS DE 

TRANSFERÊNCIA 

 

Método do Preço Comparável de Mercado (MPCM) 

O “MPCM” requer um elevado grau de comparabilidade de produtos e de funções pelo que 

será necessário identificar operações realizadas entre entidades independentes que preen-

cham os seguintes requisitos: 

 Os bens transaccionados serem idênticos ou similares; 

 A aquisição de matérias-primas/mercadorias efectuada em condições eco-

nómicas comparáveis; 
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 A quantidade de bens adquiridos ser idêntica, excepto se a quantidade de 

bens não influenciar os preços e condições acordadas; 

 A natureza dos activos intangíveis intrínsecos ser similar; 

 A entidade comparável desempenhar funções e assumir riscos similares 

Relativamente à compra e venda de produtos, não se revela possível aplicação do 

”MPCM”, em resultado da inexistência de informação pública detalhada necessária à iden-

tificação de transacções entre entidades idênticas às praticadas entre a Nestlé Portugal e 

entidades relacionadas (comparáveis externos). 

A aplicação deste método não é igualmente possível na actividade de distribuição, uma vez 

que a mesma consiste essencialmente na compra de produtos a entidades relacionadas para 

que os mesmos sejam revendidos a entidades independentes. 

Existe uma transacção específica que deverá ser analisada através do recurso a este 

método, dado que o recurso a uma base de dados contendo as condições inerentes a con-

tratos que originaram o pagamento de royalties permite que se possa comparar a taxa de 

royalties paga pela Nestlé Portugal com um conjunto de contratos de natureza similar 

praticados entre entidades independentes.  

 

Método do Preço de Revenda Minorado (MPRM) 

 

 A aplicação deste método revela-se apropriada para testar as operações vinculadas de 

compras de produtos a entidades relacionadas, que se destinam a ser vendidas a entidades 

independentes. No entanto, as vendas que derivam das compras em análise apenas repre-

sentam cerca de 42% do total das vendas da empresa, dado que a Nestlé Portugal estabele-

ceu uma diversidade de operações vinculadas estabelecidas com entidades relacionadas. 
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Método do Custo Majorado (MCM)  

 

Face à indisponibilidade de informação pública necessária à utilização deste método, tal 

como foi referido para o “MPCM”, que poder-se-ia revelar adequada para as transacções 

de prestação de serviços ou produção de bens, e face à extrema complexidade, este método 

foi rejeitado. 

Métodos Baseados no Lucro 
 

Método do Fraccionamento do Lucro (MFL) 

 

Face à natureza substancialmente distinta das operações vinculadas estabelecidas entre a 

Nestlé Portugal e entidades relacionadas, à indisponibilidade de informação suficientemen-

te detalhada que permita apurar o lucro combinado a repartir entre as empresas associadas 

na sequência de uma operação vinculada e proceder à posterior repartição desses lucros 

entre as entidades envolvidas na operação, assente numa base economicamente válida, i.e 

que seria estabelecida entre entidades independentes, este método não se revela particular-

mente apropriado ao caso em análise. 

Método da Margem Liquida da Operação (MMLO) 

 

O MMLO é um método apropriado para se determinar se remuneração das funções e riscos 

assumidos pela Nestlé Portugal se encontra em conformidade com a obtida por entidades 

independentes comparáveis para as operações respeitantes ao cor business da Nestlé 
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5.10  RESULTADO DA APLICAÇÃO DO MÉTODO DO PREÇO COM-

PARÁVEL DE MERCADO (MPCM) 

 

A aplicação deste método foi efectuada com base na selecção de contratos celebrados entre 

entidades terceiras, semelhantes ao contrato objecto de análise, estabelecido entre a Nestlé 

Portugal e a Société des produits Nestle (SPN). Neste contexto, foi utilizada a base de 

dados Deloitte – “ D & T Chicago intangible database”. 

O resultado final desta pesquisa permitiu a identificação de 6 contratos, cuja taxa de royal-

ties acordada apresenta a uma taxa variável entre 1% e 6%. Assim a taxa praticada entre a 

SPN e a Nestlé Portugal encontra-se dentro dos valores que seriam normalmente aceites no 

mercado em contratos de natureza semelhante. 

 

5.11 RESULTADO DA APLICAÇÃO DO MÉTODO DO PREÇO DE 

REVENDA MINORADO (MPRM) 

 

A utilização do MPRM revela-se apropriada, dado que a Nestlé Portugal actua como enti-

dade puramente comercializadora de produtos adquiridos a entidades relacionadas. Para a 

realização dos estudos económicos recorreram a uma pesquisa através do recurso a uma 

base de Dados Bureau Van Dijk`s SABI, que contém informação financeira e societária 

relativa a mais de 700 000 empresas localizadas em Portugal e Espanha. 

De forma a complementar informação relativamente à independência das entidades que 

seleccionaram como comparáveis a nível de funções desempenhadas e riscos assumidos, 

recorreu-se às seguintes bases de dados: 

 Bureau Van Dijk Amadeus  

 One Source  
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Da análise aos dados obtidos, verificou-se que a margem bruta obtida pela Nestlé Portugal 

revelou-se bastante superior à das empresas concorrentes, o que poderia encontrar justifi-

cação em eventuais diferenças de contabilização de determinadas rubricas de custos e/ou à 

assumpção, por parte da Nestlé Portugal, de custos significativos de distribuição, promo-

ção, e gestão de produtos da marca Nestlé. 

 Assim e porque a comparabilidade da rendibilidade ao nível da margem bruta pode consi-

derar-se comprometida pelas razões acima expostas, decidiu-se efectuar nova comparação 

da rendibilidade ao nível da margem operacional, nos mesmos termos da análise efectuada 

para a margem bruta. 

Verifica-se que a rentabilidade obtida pela Nestlé Portugal poderá ser considerada como 

uma rendibilidade supra normal e que será devida aos benefícios associados ao facto de a 

empresa comercializar produtos que ostentam uma marca com uma reconhecida importân-

cia e reconhecimento no mercado, comparativamente ao tipo de produtos tipicamente 

comercializados por entidades independentes, cujo factor competitivo assenta essencial-

mente no factor preço e no efeito imitação dos major players de mercado, como a Nestlé 

Portugal. 

Assim acreditam que a elevada rentabilidade obtida pela Nestlé Portugal não se deva a uma 

incoerência entre a política de “Preços de Transferência” e o “Princípio de Plena Concor-

rência”. Não obstante, entendeu-se conveniente utilizar o “MMLO” de forma a testar a 

rendibilidade obtida pela Nestlé Portugal como um todo. 
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5.12 RESULTADO DA APLICAÇÃO DO MÉTODO DA MARGEM 

LIQUIDA OPERACIONAL (MMLO) 

 

Face às funções desempenhadas pela Nestlé Portugal, designadamente a produção e distri-

buição de produtos alimentares e bebidas, e à extensa série de relações vinculadas estabe-

lecidas dentro do Grupo Nestlé, entendeu-se que a entidade mais simples de analisar em 

matéria de realização de uma análise económica é precisamente a Nestlé Portugal. 

Neste sentido foi realizado um estudo económico com base na aplicação de critérios de 

selecção de empresas comparáveis à Nestlé Portugal, nomeadamente no que se refere às 

funções desempenhadas, aos riscos assumidos e aos activos detidos. 

Para comparar os resultados financeiros da Nestlé Portugal com os das melhores compará-

veis, utilizou-se o indicador Operating Profit Margin (OPM) e o ROA (Return On Assets), 

cujas fórmulas de cálculo são as seguintes: 

 OPM = Resultados Operacionais/ Proveitos Opera-

cionais 

 ROA = Resultados Operacionais/ Activos 

Paralelamente, efectuou-se idêntica análise às 8 principais concorrentes da Nestlé Portugal 

no mercado interno, inicialmente identificadas pela própria Nestlé Portugal, de forma a 

comparar a performance financeira e a estrutura de custos da empresa com os concorrentes 

finais seleccionados para os quais existem dados financeiros disponíveis. 

A análise dos dados permitiu concluir que a rendibilidade auferida pela Nestlé Portugal se 

encontra acima do intervalo inter - quartil de rendibilidade auferido pelas empresas compa-

ráveis para os indicadores de rendibilidade seleccionados e em linha com a rendibilidade 

operacional auferida pelos principais concorrentes. 
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CAPÍTULO 4  

 

 

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 
 

O objectivo deste estudo centra-se na questão de saber em que medida a Harmonização 

Fiscal da Tributação Directa é necessária ou desejável, tendo em conta as diferenciadas 

características dos diversos regimes fiscais dos Estados Membros interligando com a pro-

blemática dos Preços de Transferência designadamente o pagamento de Royalties entre 

empresas do mesmo grupo. Assim passamos a descrever a metodologia seguida para análi-

se dos resultados por comparação com uma empresa nacional pertencente ao mesmo “Gru-

po” : 

 Evolução das taxas de imposto nos diversos países onde a “ Nestlé Portugal “ tem rela-

ções comerciais em três exercícios económicos (2003, 2004 e 2005); 

 Análise das Transacções Vinculadas com não residentes e o seu impacto nos resultados 

da empresa;  

 Quantificação do “Preço” para o pagamento de Royalties; 

 Escolha do Método de Determinação do “Preço de Transferência”  

 

Como ponto de partida admito que as diferentes taxas de imposto aplicadas aos lucros das 

sociedades pertencentes ao mesmo “ Grupo” e que desenvolvem um maior número de acti-

vidades em Estados Membros diferentes, causam obstáculos de natureza fiscal ao funcio-

namento do mercado interno. Assim numa 1ª análise elaboramos o seguinte gráfico onde 

damos imagem da evolução das diferentes taxas de imposto nos diversos Estados Membros 

da UE e com os quais a “Nestlé Portugal “ tem relações comerciais. 
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Gráfico 6-1 Evolução das Taxas de Imposto em sede de IRC 
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Como se pode verificar as taxas de imposto nos países da UE têm vindo a diminuir, no 

entanto se compararmos Portugal com a média dos países da União Europeia, as taxas as 

de imposto praticadas em Portugal são inferiores. 

Com o objectivo de analisarmos o impacto que as transacções comerciais com não residen-

tes têm no resultado da empresa (simulado) e no imposto arrecado pelo Estado Português, 

efectuamos numa 1ª fase uma breve análise à evolução das contas nos cinco exercícios 

económicos conforme se demonstra no quadro infra: 
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Quadro 6-1 Evolução das Contas Nestlé Portugal SA 

 

EVOLUÇÃO DAS CONTAS NESTLÉ PORTUGAL S A 

CONTAS 
ANOS 

2001 2002 2003 2004 2005 

Vendas Mercadorias  193.613.929 200.270.860 214.609.397 220.738.860 

Vendas de Produtos   232.284.408 35.444.837 220.586.788 220.210.682 

VENDAS 399.621.881 425.898.338 435.715.697 435.196.185 440.949.542 

Prestações de Serviços  10.537.686 9.589.405 9.638.891 10.231.984 

OUTROS PROV.OPERACIONAIS 14.452.512 21.855.577 18.017.810 20.517.796 11.556.815 
PROVEITOS OPERACIONAIS 414.074.393 447.753.915 453.733.507 455.713.981 462.738.341 

CMVMC 143.120.406 151.236.024 150.349.794 147.576.706 146.924.945 

F.S.E. 157.992.698 166.421.503 174.420.846 183.020.369 193.398.541 

CUSTOS OPERACIONAIS 365.745.009 387.515.156 396.889.892 398.360.455 415.031.667 

RESULTADO OPERACIONAL 48.329.384 60.238.759 56.843.615 57.353.526 47.706.674 

RESULTADO LIQUIDO 26.811.795 35.490.914 31.239.969 43.201.383 29.585.321 

IMPOSTO 8.579.774 10.647.274 9.371.991 10.800.346 7.396.330 
Fonte: Relatório de Contas da Nestlé Portugal SA 

 

 

 

Gráfico 6-2 Evolução das Contas da Nestlé Portugal SA 
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Numa 2ª fase, separamos as transacções vinculadas na “ Nestlé Portugal SA” e numa 

empresa do mesmo Grupo, no período temporal que decorreu entre os exercícios económi-
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cos de 2003 a 2005 e calculamos o peso percentual nas contas de proveitos e custos, con-

forme se demonstra seguidamente: 

 

Quadro 6-2 Separação das Transacções Vinculadas 

2003 2004 2005 2003 2004 2005

95.385.312 81.065.525 93.402.415 CMVMC 63,4% 54,9% 64,0%

19.924.681 19.866.080 20.316.111 FSE 11,4% 10,9% 11,0%

3.951.753 3.531.547 3.733.468 FSE 2,3% 1,9% 2,0%

119.261.746 104.463.152 117.451.994 CUSTOS OPERACIONAIS 30,0% 26,2% 28,0%

66.255 18.253 245.610 

2003 2004 2005 2003 2004 2005

36.373.698 38.059.766 35.772.013 Vendas 8,3% 8,7% 8,0%

9.526.588 9.626.608 236.100 Prestação de Serv. e O. Prov 52,9% 46,9% 2,0%

45.900.286 47.686.374 36.008.113 PROVEITOS OPERACIONAIS 10,1% 10,5% 8,0%

1.494 645.039 1.209.121 Proveitos Financeiros 0 11 17%

LONGA VIDA

2003 2004 2005 2003 2004 2005

52.258.589 52.108.692     CMVMC 98,0% 98,0%

5.547.539 5.463.330 FSE 6,0% 6,0%

1.161.417 930.321     FSE 2,0% 1,0%

0 58.967.545 58.502.343 CUSTOS OPERACIONAIS 38,5% 40,0%

Proveitos Financeiros

TRANSACÇÕES VINCULADAS

PESO DOS PROVEITOS NAS CONTAS

Venda de Produtos

Partilha de Custos

TOTAL

Custos financeiros

PROVEITOS
VALOR

CONTAS

Serviços Recebidos

VALOR
CUSTOS CONTAS

NESTLÉ

TRANSACÇÕES VINCULADAS

CUSTOS
VALOR

CONTAS
PESO DOS CUSTOS NAS CONTAS

TOTAL

PESO DOS CUSTOS NAS CONTAS

Compra de mercadorias

Royalties

Compra de mercadorias

Royalties

Serviços Recebidos

TOTAL  

 

 

Ao analisarmos a evolução das transacções vinculadas ao longo dos anos , verificamos o 

peso significativo de compras de mercadorias a entidades do mesmo “Grupo”. Por outro 

lado a percentagem do pagamento de Royalties, Vendas de Produtos e Aquisição de Servi-

ços não sofre de grandes oscilações. 

Tendo como ponto de partida as diferenças de taxas nos diversos países e a problemática 

dos “Preços de Transferência” designadamente no pagamento de Royalties entre empresas 

do mesmo grupo, elaboramos o seguinte gráfico onde se irá analisar o impacto que estas 

transacções têm no resultado da empresa e no cálculo do imposto. 
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Gráfico 6-3 Pagamento de Royalties da Nestlé Portugal à Nestlé Suiça 

Suiça

19.600.000

19.800.000

20.000.000

20.200.000

20.400.000

ANOS

V
A

L
O

R

Suiça

Suiça 19.924.681 19.866.080 20.316.110

1 2 3

 

 

Gráfico 6-4 Pagamento de Royalties da Longa Vida à Nestlé Suiça 

 

 

 

 

Através do relatório de contas de “Preços de Transferência” da “ Nestlé Portugal” e “Lon-

ga Vida”, verificamos que é atribuída a percentagem de 5% e 3,5% sobre o valor líquido 

das vendas quer da “Nestlé Portugal” quer da “Longa Vida” respeitante a produtos defini-

dos em contrato. 
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O pagamento de Royalties representa cerca de 11% nos FSE na “ Nestlé Portugal “ e 6 % 

na “ Longa Vida”.  

Numa 1ª análise podemos aceitar estes valores como aceitáveis, no entanto pelo facto de 

não possuirmos os respectivos contratos e conhecermos através do relatório de contas que 

a “SPN” concedeu à “ Nestlé Portugal “, o direito exclusivo e licença de diversas marcas 

Nestlé e do Know – How, para além de prestar serviços de assistência técnica complemen-

tares à transmissão de Know-How para aprendizagem e manutenção do nível de competên-

cia e experiência na produção, embalamento e comercialização dos produtos, questiona-

mos qual o critério para atribuir o “Preço” de 5% e 3,5%, sobre o valor liquído das 

vendas, se consideramos que são empresas do mesmo “Grupo”, podendo estes valores 

influenciar o resultado liquído e consequentemente o imposto a entregar ao Estado 

Português. 

 Efectivamente e não ignorando o “Preço” estipulado como “justo” (entendendo-se por este 

o que seria fixado entre empresas independentes, actuando em iguais circunstâncias), aten-

dendo aos objectivos estratégicos do “Grupo “ em que são interessados os administradores 

e os accionistas bem como outros motivos, existem também motivações fiscais, se aten-

dermos à diversidade de taxas dos diversos Estados Membros que constitui para as empre-

sas multinacionais uma oportunidade para reduzir impostos à volta do mundo, através da 

Transferência Indirecta de Lucros, (transfer pricing) e à questão de identificarmos qual o 

Estado com maior legitimidade para tributar os Royalties – Estado da Fonte ou da Resi-

dência. 

Por outro lado e conforme já tivemos oportunidade de explicitar anteriormente, os concei-

tos de “ contratos de prestação de serviços técnicos”, “ contratos de assistência técnica” e 
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“contratos de Know- How” ligados a uma noção ampla de “Transferência de Tecnologia” 

são conceitos ambíguos.  

Assim e na opinião de Xavier (2007) as diferenças entre know –how e contrato de presta-

ção de serviços são os seguintes: tem por objecto a transmissão de informações, conheci-

mentos ou experiências próprias não divulgadas ii) o transmitente não garante o resultado 

da tecnologia cedida iii) o transmitente não intervém na aplicação da tecnologia cedida iv) 

a remuneração da tecnologia não se baseia no custo demonstrado em função de horas de 

trabalho, mas é fixada por critérios relacionados com a facturação, a produção ou o lucro. 

Para efeitos dos Tratados e de Tributação, deve-se distinguir entre os rendimentos deriva-

dos de prestação de informações resultantes de experiência acumulada contemplados no 

artigo 12º da Convenção Modelo e da generalidade dos tratados portugueses e os rendi-

mentos de prestação de serviços, não sujeitos a retenção de imposto no país da fonte, nos 

termos da mesma convenção.  

A OCDE qualifica a remuneração dos contratos de prestação de serviços não como royal-

ties, mas como lucro da empresa regulado no artigo 7º.  

Por outro lado, podemos questionar se não existe divergência entre o “Preço Efectivo” e o 

“ Preço de Plena Concorrência “. As convenções consideram sujeitas ao abrigo do artº 12º 

os royalties cujo quantitativo não ultrapasse o limite fixado at arm`s lenght, ou seja aquele 

que seria acordado entre o devedor e o credor, na ausência de relações especiais entre 

devedor e credor, ou terceiro. É descaracterizado de royalty, o que exceder esse montante, 

suspeito de elisão fiscal e excluído da Convenção ou submetido a outros regimes. 

Neste contexto a “Nestlé Portugal” e “Longa Vida” devem justificar a quantificação da 

vantagem que lhes foi atribuída pela sociedade “SPN”, ou seja se existe uma contrapartida 
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objectivamente equivalente para o custo que suportaram, à contrário podemos estar em 

presença da distribuição indirecta de lucros.  

Na escolha do método utilizado para determinação dos “Preços de Transferência”e compa-

rando com outra empresa pertencente ao mesmo “Grupo” – Longa Vida, a Nestlé Portugal 

seleccionou o Método do Preço Comparável de Mercado (MPCM), utilizando a Base de 

Dados Deloitte “ D& T Chicago Intangible Data Base “, – que inclui informação sobre 

2.543 contratos de royalties, celebrados entre empresas independentes, tendo finalizado a 

sua pesquisa com a identificação de seis contratos cuja taxa de Royalties varia entre 1% e 

6%, concluindo que a taxa praticada de 5% se encontra dentro dos valores que seriam 

normalmente aceites no mercado em contratos de natureza semelhante. Idêntico critério foi 

seguido pela empresa Longa Vida concluindo pela razoabilidade das condições associadas 

ao royalty pago pela Longa Vida à SPN. 

Não colocando em causa a idoneidade da Base de Dados, utilizada pela “Nestlé”, a avalia-

ção do “Preço” de um bem intangível é uma operação complexa quando não existem 

comparáveis internos para aplicação do Método do Preço Comparável de Mercado 

(MPCM), assim o Método da Margem líquida da Transacção (TNMM) tem tido um 

desenvolvimento prático como método de avaliação final.  

7   CONCLUSÕES E DIVERSOS 
 

Esta tese analisa a necessidade ou não da Harmonização Fiscal da Tributação Directa e a 

sua interligação com a política de “Preços de Transferência “ na UE, designadamente o 

pagamento de Royalties, tendo como base um “Case Study” de uma empresa multinacio-

nal do sector alimentar. 
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Concluimos que não é necessário harmonizar completamente os sistemas fiscais dos Esta-

dos Membros, tendo em conta as características extremamente diversas dos regimes fis-

cais, no entanto os Estados Membros não podem efectuar as suas escolhas de forma isola-

da, devendo ter em conta o contexto internacional. 

Associada ao objectivo geral desta tese e da análise ao “case study” onde a temática de 

“Preços de Transferência “ tem merecido de uma forma contínua a atenção da Comissão 

Europeia, conforme se demonstrou ao longo do presente trabalho, implementando uma 

série de medidas de harmonização das políticas fiscais europeias, verificamos que a deter-

minação do “Preço de Transferência” para os bens intangíveis designadamente “Royal-

ties”, contínua a ser uma matéria complexa, atendendo aos vários conceitos que lhe pode-

rão estar associados.  

É de referir que a principal limitação deste trabalho está relacionada com o facto de não 

possuirmos os contratos que deram origem ao pagamento de Royalties. Contudo, em futu-

ros trabalhos e aceitando o desafio da nova era da Globalização, onde os Bens Intangíveis 

assumem cada vez mais uma maior importância, gostaríamos de ultrapassar esta limitação 

e efectuar novas investigações no sentido de um aprofundamento da sua definição e quanti-

ficação do “Preço”. Por outro lado, o facto de não termos acesso a uma Base de Dados para 

Bens Intangíveis, tendo as empresas do Case Study utilizado uma base de dados da multi-

nacional “Deloitte”, não nos foi permitido testar a aplicação do Princípio de Plena Con-

corrência. Associado a estes dois factos, concluímos pela complexidade que a determina-

ção e quantificação dos “Preços de Transferência “ nos bens intangíveis pode causar, 

podendo gerar conflitos entre contribuintes e as Administrações Fiscais de vários Estados 

Membros, ao assistirem a correcções ao imposto declarado, tendo como consequência a 
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morosidade na resolução de um processo de índole fiscal, atendendo aos mecanismos que 

podem ser desencadeados e que se demonstraram ao longo do presente trabalho. 

Como foi referido e no sentido de uma harmonização na tributação directa, a Directiva nº 

2003/49/CE, do Conselho, de 3 de Junho de 2003, transposta para a ordem jurídica interna 

através do D. L. nº 34/2005, de 17 de Fevereiro, estabeleceu que os pagamentos de Juros e 

Royalties gerados num Estado – Membro, estão isentos de de todos os impostos incidentes 

sobre esses pagamentos nesse Estado Membro, quer através de retenção na fonte, quer 

mediante liquidação, quando obedecer a determinadas condições.  

 

A orientação futura e tendo em conta as acções recentemente desenvolvidas pelo “Fórum 

Conjunto em matéria de Preços de Transferência “, criado pela Comissão Europeia, das 

possíveis medidas destinadas a evitar a dupla tributação vai no sentido de celebrar “Acor-

dos Prévios de Preços de Transferência”.  

Os “APPT” consistem em acordos, celebrados entre o sujeito passivo e as Autoridades 

Fiscais do respectivo país ou simultaneamente com as Autoridades Fiscais dos países onde 

as respectivas entidades relacionadas operam, previamente ao estabelecimento de opera-

ções vinculadas, com o intuito de ser definido o respectivo “Preço de Transferência” com 

base numa série de pressupostos, válido por um determinado período de tempo. 

Estes acordos oferecem segurança para ambas as partes na resolução de disputas de índole 

fiscal.  

Neste sentido, Portugal através da Lei nº53-A/2006 de 29 de Dezembro (OE para 2007) 

contemplou uma autorização legislativa que permite ao Governo consagrar um regime de 

acordos prévios vinculativos sobre Preços de Transferência. 
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