9. Transfer Pricing

O QUE É
Desde a integração dos dados até a apuração periódica do Transfer Pricing, o Tax Compliance Services da FH pode proporcionar ao seu
negócio uma nova visão em relação aos preços de transferência, além de garantir ao cliente o atendimento de todos os requisitos
instituídos pelas normas brasileiras.
Por meio de uma ferramenta integrada ao SAP, a FH oferece a apuração MENSAL do Transfer Pricing, proporcionando uma visão
estratégica e possibilitando o acompanhamento das apurações e o gerenciamento dos resultados.

POR QUE É IMPORTANTE?
Globalização das empresas;
Internacionalização das cadeias de valor;
Volume representativo do comércio internacional ocorre hoje entre partes vinculadas;
Uma das maiores preocupações das autoridades tributárias e executivos de empresas multinacionais;
Proteger a saída de divisas através do controle de preços nas operações de importação e exportação entre empresas do mesmo grupo
empresarial;
Base Erosion and Profit Shifting (“BEPS”) e Tributação em Bases Universais (“TBU”).

CARACTERÍSTICAS
Implementação da Solução Fiscal Transfer Pricing da FH ;
Apuração e acompanhamento das informações inerentes a geração do cálculo de TP;
Vinculação e preenchimento dos dados de TP no Bloco X da ECF;
Assessoria por equipe especializada em TP.

DIFERENCIAIS E VANTAGENS COMPETITIVAS

Desenvolvido totalmente em ABAP, a Ferramenta de Transfer Pricing da FH oferece aos clientes toda a robustez, flexibilidade,
estabilidade, escalabilidade e transparência conhecidas no ambiente Netweaver. Desenvolvido dentro das Melhores Práticas de
desenvolvimento ABAP, a ferramenta utiliza de forma plena todas as principais tecnologias disponíveis no SAP Netweaver como BADI’s,
Workflows, SmartForms, bancos de dados lógicos, acesso via Netweaver Business Client, SSO, Portals e etc, além de evitar a replicação
desnecessária de dados para outros sistemas externos:

Assessoria BPO na execução e análise do cálculo: A FH disponibiliza ao cliente uma equipe especializada em TP com o propósito de
assegurar que todos os requisitos impostos pela regulamentação brasileira estejam sendo atendidos. Além da implementação e execução
do cálculo, o cliente dispõe de assessoria para análise e gerenciamento do cálculo;
Apuração periódica: A ferramenta Transfer Pricing da FH possibilita a realização de um cálculo periódico. Desta forma, através do cálculo
executado o cliente pode gerenciar eventuais ajustes, proporcionando vantagens competitivas às empresas e possibilitando planejamentos
e estratégias nas operações realizadas entre empresas vinculadas;
Mapeamento e rastreabilidade: Através do vínculo entre módulos MM/PP/CO/FI/SD, fundamentais para o processamento do cálculo,
todas as informações inerentes ao cálculo podem ser mapeadas e rastreadas;
Conferência do cálculo de TP executado pela área de negócios: Além da implementação, execução e suporte na realização do cálculo,
o cliente poderá dispor de uma revisão do cálculo já existente.
Conhecimento da FH em ambientes de negócio: A FH possui equipes especializadas em todos os ambientes de negócio, possibilitando
uma visão extensiva das melhores práticas de mercado.

ATIVIDADES DO BPO TRANSFER PRICING
Análise das operações e das informações relativas à importação e exportação de bens com pessoa vinculada;
Apuração e validação das informações submetidas a cálculo;
Análise da lista técnica e da absorção dos insumos importados submetidos a cálculo para fins da aplicação do método PRL;
Cálculo dos métodos alternativos com a finalidade de redução tributária.

CONTATO
Para saber mais, converse conosco pelo telefone +55 (41) 3593-3200 ou pelo e-mail TaxComplianceServices@fh.com.br.

