
O evento

O objetivo deste evento é lançar o relatório conjunto 

OCDE-RFB “Preços de Transferência no Brasil: Rumo à 

Convergência com o Padrão da OCDE”, e proporcionar 

um ambiente para uma discussão com as partes 

interessadas em relação às próximas etapas do 

trabalho. O primeiro painel fornecerá uma visão geral 

do relatório, enquanto o segundo painel proporcionará 

uma oportunidade para se discutir as opções de 

alinhamento do sistema brasileiro com o padrão 

internacional representado pelas Diretrizes da OCDE. O 

segundo painel também será dedicado à discussão sobre 

o alinhamento no contexto da evolução das orientações 

da OCDE. O terceiro painel será dedicado a considerações 

relacionadas à implementação, em particular como a 

simplicidade e a segurança jurídica em matéria tributária serão preservadas no futuro. Esta sessão também 

abordará outros problemas relevantes, tais como considerações sobre a capacidade da administração 

tributária e a resolução de conflitos. Por fim, uma mesa redonda permitirá que os participantes do painel 

interajam e troquem suas opiniões sobre as diferentes sessões e também sobre os próximos passos.

INSCRIÇÃO
 

Convidamos você a enviar seus dados 
completos de contato (nome, organização, cargo 
profissional, etc.) para CTP.BEPS@OECD.org.

O evento será realizado no seguinte endereço: 
Campus Brasília da Escola Superior de Guerra, 

Endereço: Rodovia DF-001, km 27,4/St. de 
Mansões Dom Bosco - Lago Sul, 
Brasília - DF, CEP 70297-400

LANÇAMENTO DO RELATÓRIO CONJUNTO OCDE-RFB
O PADRÃO DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA 
NO BRASIL: RUMO À CONVERGÊNCIA COM 

O PADRÃO OCDE 
Quarta-feira, 18 de Dezembro de 2019, Brasília, Brasil



    AGENDA

9:30-10:15 ABERTURA

• Sr. Paulo Roberto Nunes Guedes, Ministro da Economia (a confirmar)
• Sra. Grace Perez-Navarro, Vice-Diretora do Centro para Política e Administração Fiscais da 

OCDE (CTPA - OECD Centre for Tax Policy and Administration)
• Sr. José Barroso Tostes Neto, Secretário Especial da Receita Federal do Brasil 
• Sr. Iain Frew, Conselheiro de Desenvolvimento Econômico da Embaixada do Reino Unido, 

Brasil

10:15-11:15 PANEL 1: LANÇAMENTO DO RELATÓRIO E EXPLICAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Contexto
• Apresentação do relatório - estrutura e orientação
• Principais conclusões da avaliação
• Razões para se buscar a convergência com o padrão da OCDE

11:15-12:45 PANEL 2 OPÇÕES PARA O ALINHAMENTO

• Alinhamento no contexto da evolução da orientação da OCDE
• Opções para alinhamento total: Imediato vs. Gradual
• Opções para alinhamento parcial e / ou sistema duplo: Por que essas opções foram 

rejeitadas?

12:45-14:15 Pausa para o almoço

14:15-15:45 PANEL 3: CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS A IMPLEMENTAÇÃO

• Preservar a simplicidade por meio de regimes de Safe Harbours alinhados ao princípio do 
arm’s length, evitando-se BEPS e dupla tributação.

• Implicações acerca da capacitação da administração tributária
• Considerações sobre resolução de conflitos

15:45-17:15 MESA REDONDA

  

• Uma mesa redonda permitirá que os participantes interajam e troquem suas opiniões.

 

17:15-18:00 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Crédito da foto © Shutterstock/Diego Grandi


