Disponível no Brasil o “Guia Mundial de Transferência de Preços”
da UHY International
A UHY, rede global de contabilidade, anuncia o lançamento do “Guia Mundial de Transferência de
Preços 2011”, que visa facilitar o trabalho de profissionais das áreas fiscal e financeira, responsáveis
de planejamento e conformidade fiscal transnacional em empresas multinacionais.

Os preços de transferência referem-se à maneira com que as partes relacionadas realizam
transações comerciais, incluindo transferências de bens e serviços, desenvolvimento e uso de
propriedade corpórea e incorpórea, financiamentos, entre outros. O guia, de 128 páginas, apresenta
um sumário, organizado por países, das principais exigências sobre preços de transferência,
incluindo métodos de determinação de preços, documentação e sanções para 77 países. Os preços
de transferência têm assumido maior importância, não apenas em termos de cumprimento das
regras em cada país, mas também como uma ferramenta de planejamento na minimização dos
encargos fiscais mundiais dos grupos multinacionais.

"Desde a primeira edição do Guia Global, em 2006, observamos um tremendo entusiasmo para este
útil resumo, especialmente em termos de como as regras diferem de país para país", disse Joseph
Fay Viota, presidente do Grupo de Interesse Especial de Tributação da UHY, cuja empresa, UHY Fay
& Co., publicou um manual completo sobre preços de transferência na Espanha.

Johannes Bitzer, da empresa Dr. Langenmayr GmbH, escritório da UHY na Alemanha, afirma: “Ter
um guia que as empresas membros da rede e clientes possam consultar é uma grande ajuda para
desmistificar preços de transferência e entender o que está envolvido no cumprimento das regras”.

No Brasil, onde a rede é representada pela UHY Moreira, o lançamento simboliza ainda mais. “Este
guia fornece uma visão geral dos estatutos que regem os ‘preços livremente negociados’ e que são
aplicados em documentação necessária a ser elaborada e apresentada às autoridades fiscais. Os
preços de transferência têm revelado a importância do planejamento, bem como da conformidade
para empresas que investem no Brasil. Onde as regras são notáveis por suas diferenças em relação
às desenvolvidas pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), e
que são destaque no guia”, comenta Diego Moreira, diretor técnico da UHY Moreira.

“Nos encontros com empresas multinacionais, um dos primeiros tópicos é relacionado aos preços de
transferência e como a UHY pode ajudar com aconselhamento transnacional abrangente”, afirma
Klaus Oehring, diretor nacional de preços de transferência para a UHY Advisors TX, LLC, em
Houston.

Para o presidente da UHY International, John Wolfgang, o guia atualizado reflete o compromisso das
firmas membro da rede para com o conselho fiscal excepcional, que ultrapassa as fronteiras e

oferece a possibilidade de conexão com especialistas no assunto em cada país, os quais estão
identificados no guia.

Guia Mundial de Transferência de Preços

O material contido no guia reflete regras em vigor em julho 2011. Todos os esforços foram feitos para
garantir que os fatos nesta publicação sejam apresentados corretamente. Estes detalhes são
destinados apenas para orientação geral. As taxas de impostos de cada país estão mudando
continuamente. Portanto, não é possível estabelecer normas detalhadas, nas quais a ação se baseia.

Quando a informação sobre um país é imprescindível, pode ser feita referência às leis, regulamentos
e tratados fiscais do país específico. E um conselheiro fiscal profissional deve ser consultado.

Nenhuma responsabilidade pode ser aceita por avarias ocasionadas a qualquer pessoa que atue ou
se abstenha de atuar, como resultado de qualquer material desta publicação.

O conteúdo do Guia Mundial de Preços de Transferência de UHY foi cuidadosamente compilado por
77 firmas membro da UHY, uma rede internacional de empresas independentes de contabilidade e
consultoria. Os parceiros fiscais e colaboradores das firmas membro de UHY de todo o mundo
compartilham conhecimento com competência regional, nacional e internacional, para ajudar os
clientes a atingir ainda mais sucesso em seus negócios.

Sobre UHY
o
A UHY tem o orgulho de comemorar seu 25 aniversario em 2011. Estabelecida em 1986 e sediada

em Londres, Reino Unido, a UHY é uma rede de firmas independentes de contabilidade e
consultoria, com escritórios em cerca de 240 principais centros de negócios, em 78 países. Mais de
6.300 colaboradores geraram uma renda agregada de US$ 583 milhões em 2010, colocando a UHY
como a 23a maior rede internacional de contabilidade e consultoria. Cada membro da UHY é uma
firma legalmente separada e independente.

Para mais informações sobre UHY, acesse: www.uhy.com .
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UHY é um membro pleno do Foro de Firmas, uma associação de redes internacionais de firmas de
contabilidade. Para mais informações sobre o Foro de Firmas, visite www.ifac.org/Forum_of_Firms
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Sobre a UHY Moreira - Auditores

Fundada no Rio Grande do Sul em 1965, a Moreira & Associados firmou parceria com a UHY
International em 2008, com o intuito de expandir seu mercado nacional e internacional.

Desta afiliação, resultou a UHY Moreira-Auditores, hoje uma das 13 maiores empresas de auditoria
do Brasil. O faturamento da companhia ultrapassou a casa dos R$ 8 milhões em 2009, sendo 30%
proveniente do setor público e 70% do setor privado. Já em 2010, a companhia fechou seu balanço
com R$ 10 milhões e mais de 350 clientes ativos.

Além do trabalho de auditoria, principal área de atuação da UHY Moreira-Auditores, a empresa
presta consultoria financeira, tributária e de gestão, além de ser pioneira no Brasil em avaliações
patrimoniais, com aceitação da Caixa Econômica Federal, SUSEP e Banco Central.

A UHY Moreira abriu recentemente uma filial na Flórida para ajudar empresas brasileiras que
buscam internacionalizar seus negócios e empresas estrangeiras que querem se instalar ou fazer
negócios no Brasil.

No Brasil, a UHY Moreira-Auditores está sediada em Porto Alegre e conta com escritórios em São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal. Com mais de 100 técnicos, suas atividades
abrangem todo o território nacional, somando mais de 1.000 clientes nos segmentos público e
privado.

Para mais informações sobre UHY Moreira, acesse: www.uhymoreira.com.br .
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Informações à imprensa: ADS Comunicação Corporativa
Vera Santiago - veras@adsbrasil.com.br - (11) 5090.3016
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Jacqueline Miranda - jacquelinem@adsbrasil.com.br - (11) 5090.3036
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