SOFTWARE COMPLETO PARA CÁLCULO INTEGRAL E
APURAÇÃO TOTAL DO PREÇO DE TRANSFERÊNCIA
Objetivos
O sistema Easy-Transfer Pricing realiza a importação dos dados dos sistemas corporativos por meio
de uma interface flexível, além de promover a apuração do preço de transferência. O cálculo é
realizado de acordo com os critérios exigidos pela legislação: importação (PIC, PCI, PRL e CPL),
exportação (PVEX, PECEX, PVA, PVV e CAP) e contratos (LIBOR).
Emita relatórios sintéticos e analíticos com o detalhamento dos preços de apuração por produto e
linhas de produto, além de gerar gráficos gerenciais estatísticos e de devolução.

Principais Funcionalidades
Apuração do preço de transferência por diferentes critérios estabelecidos por lei, elegendo
automaticamente o critério que implique no menor ajuste fiscal por produto e taxa LIBOR
acrescida do SPREAD para juros pagos e recebidos;
Para o cálculo de importação, o sistema utiliza os seguintes critérios: PIC, PCI, CPL e PRL (margens
20, 30 e 40), além de contemplar os critérios do PRL 20 e PRL 60 (IN e lei) para períodos anteriores
a 2013. Para o cálculo de exportação, os critérios utilizados são: PVEX, PECEX, PVA, PVV e CAP;
Apuração de todos os tipos de dispensa de comprovação (Safe Harbor), incluindo apuração
automática da DRE contábil referente ao resultado com exportações (por meio de rateio);
Controle automático da realização da adição conforme os movimentos de saída do estoque,
minimizando o desembolso financeiro de curto prazo com pagamento de imposto e permitindo
a utilização dos seguintes métodos de avaliação de estoque: custo médio (diário ou mensal),
PEPS (FIFO) e UEPS (LIFO);
Possibilidade de lançar ajustes manuais e notas explicativas;
Geração automática dos blocos de Transfer Pricing no formato da ECF, prontos para importação
direta no software da Receita Federal e consequentemente no sistema Easy-I.R.P.J., e da DIPJ (para
períodos anteriores a 2014);
Relatórios sintéticos e analíticos, detalhando todos os preços de apuração por produto e linhas
de produto;
Gráficos gerenciais estatísticos e de devolução;
Integração automática com os sistemas da Easy-Way do Brasil.
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Benefícios
Atendimento pleno à legislação vigente;
Acompanhamento mês a mês da evolução dos excessos de custo (importações) ou da
insuficiência de receita (exportações), possibilitando modificações nas políticas de preço e
evitando a tributação desnecessária;
Tratamento de programas especiais (margens e limites) obtidos junto à Secretaria da Fazenda;
Possibilidade de simulação do preço que deve ser praticado, tanto nas importações quanto nas
exportações, objetivando a economia fiscal;
Memória de cálculo completa para fins de análise, auditoria e planejamento tributário;
Suporte completo fornecido por profissionais especializados neste assunto.

