
 

 

 

 

 

M e m o r a n d o  a o s  C l i e n t e s 

 

ALTERAÇÕES NAS REGRAS DE PREÇO 

DE TRANSFERÊNCIA INTRODUZIDAS  

PELA MP Nº 478/09       Data 06/01/2010 

 

No dia 30 de dezembro de 2009, foi publicada a Medida Provisória (“MP”) nº 478, a 
qual introduziu significativas alterações nas regras de preços de transferência.  

 

As alterações procedidas por esta MP foram introduzidas pelos seu artigo 9º e artigo 
10º, que, respectivamente, alterou a redação do artigo 18 e inseriu os artigos 19-A e 
19-B na Lei nº 9.430/96. 

 

A nova redação do referido artigo 18, dentre outras alterações, modificou o antigo 
método de Preço de Revenda menos Lucro (“PRL”), renomeando-o Preço de Venda 
menos Lucro (“PVL”), e incorporou à lei a forma de cálculo estabelecida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil na Instrução Normativa SRF nº 243/02. 

 

Outrossim, estabeleceu o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de margem de 
lucro a ser presumida e aplicada para o cálculo do chamado “preço parâmetro”, em 
substituição ao antigo percentual de 60% (sessenta por cento), na hipótese de bens, 
serviços ou direitos aplicados na produção, e de 20% (vinte por cento), nos casos de 
revenda de bens, serviços ou direitos1.  

 

O artigo 19-A, ora inserido na Lei nº 9.430/96, estabelece, por sua vez, que as margens 
de lucro previstas para o cálculo dos “preços parâmetros” de que tratam os artigos 18 e 
19 da mesma lei, poderão ser fixadas por ato do Ministro de Estado da Fazenda, em 
percentuais diversos, conforme o setor ou ramo de atividade econômica explorado.  

 

                                            

1 Aplicáveis até a edição da MP nº 472/09. 
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Por fim, o artigo 19-B determina que a opção por um dos métodos de cálculo dos 
preços de transferência deverá ser efetuada pelas empresas na Declaração de 
Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”), não podendo ser alterado 
após o início de eventual procedimento fiscal.  

 

Ainda, no caso de não cumprimento desta determinação, ou da não apresentação de 
documentos hábeis à comprovação do preço praticado, conferiu-se à autoridade fiscal 
a faculdade de determinar o preço parâmetro com base nos documentos que dispuser.  

 

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos. 
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