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Preços de Transferência

Caso 1 – IN RFB nº  1.781/17 - Anexo II – admissão temporária

Terceiro
Parte 

relacionada

Parte 
relacionada

Terceiro

Leasing

operacional

Leasing

operacional

Venda

► PRL – aplicável 

► A existência de ajuste depende do preço do óleo no 
mercado internacional (mark-up de 66,67%).

► A indústria suporta?

► Aspectos contábeis.

► Vedado quando há venda para parte relacionada ou 
paraíso fiscal.

► Consorciado é parte relacionada?

► Venda de óleo.

► Venda de óleo e gás simultaneamente.

► Crítica ao PRL à luz do PECEX.

Exterior

Brasil
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Preços de Transferência

Caso 1 – IN RFB nº  1.781/17 - Anexo II – admissão temporária

Terceiro
Parte 

relacionada

Parte 
relacionada

Terceiro

Leasing

operacional

Leasing

operacional

Venda

► CPL – aplicável na teoria, na prática…

► Não há produção de bem, serviço ou direito na 
parte relacionada.

► O que caracterizaria a produção no exterior?

► Margem de 20% incompatível com atividade 
de intermediação.

Exterior

Brasil
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Preços de Transferência

Caso 1 – IN RFB nº  1.781/17 - Anexo II – admissão temporária

Terceiro
Parte 

relacionada

Parte 
relacionada

Terceiro

Leasing

operacional

Leasing

operacional

Venda

► PIC – aplicável

► Tende a apresentar o menor ajuste.

► PIC perfeito

► Armadilha da variação cambial.

► Ajustes de condições de negócio

► Custo de intermediação.

Exterior

Brasil
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Preços de Transferência

Caso 2 – IN RFB nº  1.781/17 - Anexo II – admissão temporária

Terceiro
Parte 

relacionada

Parte 
relacionada

Terceiro

Venda de ativo

Leasing

operacional

Venda

► PRL – aplicável

► Mesmos comentários do Caso 1.

Exterior

Brasil
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Preços de Transferência

Caso 2 – IN RFB nº  1.781/17 - Anexo II – admissão temporária

Terceiro
Parte 

relacionada

Parte 
relacionada

Terceiro

Venda de ativo

Leasing

operacional

Venda

► CPL – aplicável

► A margem de 20% é usualmente insuficiente para 
cobrir o retorno do investimento exterior.

Exterior

Brasil Tabela 2

Custo de aquisição 1.000.000,00 

Vida útil (meses) 240 

Depreciação (mensal) 4.166,67 

Preço Parâmetro 5.000,00 

Remuneração (anual) 1,89%
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Preços de Transferência

Caso 2 – IN RFB nº  1.781/17 - Anexo II – admissão temporária

Terceiro
Parte 

relacionada

Parte 
relacionada

Terceiro

Venda de ativo

Leasing

operacional

Venda

► PIC – aplicável

► Dificuldade na obtenção de comparáveis.

► Poucas empresas possuem operações 
comparáveis.

► Análise deve recair, principalmente, sobre o 
contrato (direito), não sobre o bem – art. 42 da 
IN RFB 1.312/12.

► Uso de análises financeiras (TIR, ROA...)

Exterior

Brasil
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Preços de Transferência

Caso 3 – IN RFB nº 1.781/17 - Anexos I e II – importação definitiva

Terceiro
Parte 

relacionada

Parte 
relacionada

Terceiro

Compra e 
venda

Venda 

► PRL – aplicável

► Mesmos comentários do Caso 1.

► Calculado com base na depreciação.

Venda de ativo

Exterior

Brasil
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Preços de Transferência

Atividades Fórmula

(i) Margem de lucro legal (i) = previsão legal 40%

(ii) Valor FOB (ii) = premissa 100,00          

(iii) Imposto de Importação (15%) (iii) = premissa 15,00           

(iv) Frete e seguro internacionais (5%) (iv) = premissa 5,00             

(v) Gastos locais (v) = premissa 5,00             

(vi) Total (vi) = (ii) + (iii) + (iv) + (v) 125,00          

(vii) Valor agregado no Brasil (vii) = premissa 50,00           

(viii) Custo do Produto Vendido (viii) = (vi) + (vii) 175,00          

(ix) Preço de venda bruto (ix) = premissa1 307,02          

(x) Imposto sobre vendas (5%) (x) = (ix) x 5% (premissa) 15,35           

(xi) Preço Líquido de Venda (xi) = (ix) - (x) 291,67          

(xii) Participação da matéria prima no produto acabado (xii) = (ii) ÷ (viii) 57,14%

(xiii) Preço líquido de venda ajustado (xiii) = (xi) x (xiii) 166,67          

(xiv) Margem de lucro (xiv) = (xiii) x (i) 66,67           

(xv) Preço parâmetro (xv) = (xiii) – (xiv) 100,00          

(xvi) Preço Praticado (xvi) = (ii) 100,00          

(xvii) Ajuste fiscal (xvii) = (xvi) – (xv) -               

(xviii) Margem Bruta (xviii) = [(xi) – (viii)] ÷ (viii) 66,67%

Produção
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Preços de Transferência

Caso 3 – IN RFB nº 1.781/17 - Anexos I e II – importação definitiva

Terceiro
Parte 

relacionada

Parte 
relacionada

Terceiro

Venda do ativo

Venda 

► CPL – controverso

► Definição da base de cálculo.

► Houve produção?

► Qual seria a base?

► PIC – aplicável

► Dificuldade na obtenção de comparáveis.

► O bem vendido já está depreciado. Ajuste de 
depreciação?

► Compra e venda a prazo

► IN RFB 1.786/18, art. 4º (extrapola a Lei 9430/96)

Venda de ativo

Exterior

Brasil
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Preços de Transferência

Caso 3 – Anexos I e II – importação definitiva

IN RFB nº 1781/17, art. 3º, §4º, I e III

“§ 4º Não se aplica o regime de admissão temporária para utilização econômica, com ou sem dispensa do pagamento dos tributos

federais proporcionalmente ao tempo de permanência dos bens no território aduaneiro, nas seguintes hipóteses:

I - quando o valor total das contraprestações decorrentes do contrato de afretamento a casco nu, de locação, de cessão, de

disponibilização ou de arrendamento, ajustados a valor presente pela taxa London Interbank Offered Rate (Libor) vigente na data de

assinatura do contrato, pelo prazo de 12 (doze) meses, seja superior ao valor dos bens vinculados ao respectivo contrato, inclusive

quando se tratar de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico;

(...)

III - quando os contratos de locação, de cessão, de disponibilização ou de arrendamento não contemplarem a individualização completa

dos bens ou o valor unitário de locação, cessão, disponibilização ou arrendamento para cada bem individualmente;

(...)”
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Efeito Fiscal

Caso 3 – Anexos I e II – importação definitiva

WACC = Custo Médio Ponderado do Capital
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Efeito Fiscal

Caso 3 – Anexos I e II – importação definitiva

 Variável 
 Libor IN RFB nº 

1781/17 
 WACC > Libor WACC < Libor

 Valor do contrato              960.000,00                       960.000,00                960.000,00 

Valor da parcela 4.000,00                 4.000,00                          4.000,00                   

Número de parcelas 240                         240                                  240                           

Taxas de juros (ano) 2,26% 5,00% 1,00%

VPL (771.770,46)            (606.101,25)                    (869.765,06)              

NÃO SIMPassa no teste?

Tabela 1 - Teste Libor x WACC
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