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DEE – Preços de Transferência

Deloitte Executive Education
Preços de Transferência

Programa – Módulo 2 Objetivos

A organização da documentação fiscal dos preços de 

transferência

• Organização do dossier dos preços de transferência, sua 

estrutura e eventuais desafios

• Análise funcional e dos riscos e suas implicações na seleção e 

aplicação dos métodos

• Seleção e aplicação dos métodos

• Consequências do incumprimento

• Exemplos práticos

• Obrigações declarativas em sede dos preços de transferência

• Casos práticos de organização do dossier dos preços de 

transferência

• Informação Empresarial Simplificada

• Country-by-country report e obrigação de notificação

Com esta sessão pretendemos dotar o 

participante de conhecimentos que lhe 

permitam:

• Proporcionar aos participantes 

conhecimento específico atualizado quanto 

à organização do processo de 

documentação fiscal dos preços de 

transferência em geral e ainda quanto às 

consequências do incumprimento, análise 

funcional e de riscos e aos serviços de 

reduzido valor acrescentado no contexto da 

legislação fiscal portuguesa em particular.

• Familiarizar os participantes com o regime 

fiscal português que regula essa obrigação 

de declarativa e com as orientações e 

práticas internacionais nesta matéria.

• Identificar as alterações na atividade de 

organização da documentação fiscal dos 

preços de transferência à luz das alterações 

introduzidas ao Cap V das Orientações da 

OCDE nesta matéria (masterfile, local file, 

country-by-country report e declarações 

anuais de informação contabilística e 

fiscal).
Aspetos Práticos

• Apresentação de casos práticos

Destinatários
Fiscalistas, Responsáveis pelos departamentos de contabilidade e fiscalidade, Diretores Financeiros, Revisores 

Oficiais de Contas, Técnicos Oficiais de Contas e todos aqueles que pretendam aprofundar conhecimentos nestas 

matérias.

No final desta formação, os 

participantes deverão ter adquirido 

os conhecimentos e competências 

que os tornem aptos à organização 

do processo de documentação fiscal 

dos preços de transferência em 

Portugal, bem como à identificação 

da complexidade da documentação 

de grupo multinacionais de 

empresas e ao conhecimento das 

obrigações documentais e de 

reporte associados aos regimes 

fiscais dos preços de transferência. 

Duração Estimada: 8h


