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FAQs

Fazendo negócios na Índia

Preços de transferência

1. Qual é o significado do preço de mercado?
O preço arm's length é o preço aplicado ou proposto para transações entre pessoas que não sejam as
Empresas Associadas em condições não controladas.

2. O que são Empresas Associadas (AEs)?
A Seção 92A da Lei do imposto de renda de 1961 especifica que duas ou mais empresas se tornam
empresas associadas quando uma delas participa, direta ou indiretamente, ou por meio de um ou
mais intermediários, na gestão ou controle ou capital da (s) outra (s) empresa (s) . Para mais detalhes,
acesse o seguinte link .

3. Quais são os diferentes tipos de métodos que podem ser aplicados para calcular o
preço de mercado?
De acordo com a Seção 92C da Lei de Imposto de Renda de 1961, os seguintes métodos podem ser
usados para calcular o preço de isenção de interesses: a) Método de Preço Comparável Não
Controlado (CUP) b) Método do preço de revenda (RPM) c) Método Cost Plus (CPM) d) Método de
divisão de lucros (PSM) e) Método de Margem Líquida Transacional (TNMM) f) Qualquer outro
método

4. Quando os contribuintes devem preparar a Documentação de Preços de
Transferência (TP) de acordo com a Regra 10D das Regras de Imposto de Renda de
1962?
Os contribuintes que se entregam a quaisquer transações internacionais ou domésticas especificadas
são obrigados a manter um conjunto de documentos especificados na Regra 10D das Regras de
Imposto de Renda de 1962. A documentação do preço de transferência será exigida se o valor das
transações internacionais exceder INR 1 crore e doméstico especificado as transações excedem INR
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20 crore em um ano financeiro.

5. Quando os contribuintes são obrigados a apresentar o relatório do contador
especificado na Seção 92E da Lei de Imposto de Renda de 1961?
Todos os contribuintes são obrigatoriamente obrigados a apresentar um relatório de contador
preparado por um profissional independente por meio do Formulário No. 3CEB para todas as
transações internacionais, independentemente do valor das transações internacionais e transações
nacionais especificadas, se o valor exceder INR 20 crore em um exercício financeiro.
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