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Preços de Transferência

Programa Objetivos

Nova legislação fiscal dos preços de transferência - Conceitos 

fundamentais da fiscalidade dos preços de transferência, sua 

documentação fiscal e casos práticos

• Conceitos introdutórios

• Regime fiscal dos preços de transferência (em Portugal): o antes e 

o depois

• Obrigações declarativas e consequências do seu incumprimento

• Transações a considerar entre a sede e o seu estabelecimento 

estável

• Acordos prévios de preços de transferência: conceito, 

enquadramento legislativo, tipologias e aplicabilidade prática

• Tratamento das operações vinculadas: o caso específico dos 

serviços de gestão

• Operações financeiras: princípios teóricos e aplicação prática

________________________________________________________

Aspetos Práticos

• Apresentação de casos práticos

Com esta sessão pretendemos dotar o 

participante de conhecimentos que lhe 

permitam:

• Obter conhecimento específico atualizado

sobre o regime fiscal dos preços de 

transferência em geral.

• Dominar o regime fiscal português no que que 

respeita às obrigações declarativas e sobre as 

orientações e práticas internacionais nesta 

matéria.

• Conhecer a aplicação dos métodos de 

determinação dos preços de mercado, bem 

como as orientações e práticas internacionais 

nesta matéria.

• Contactar com os processos de organização 

da documentação fiscal dos preços de 

transferência através da resolução 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 atualizados e as 

competências que os tornem aptos 

à identificação das implicações 

fiscais relevantes em torno do tema 

da fiscalidade dos preços de 

transferência em geral e dos 

aspetos particulares também no 

âmbito do regime fiscal dos preços 

de transferência, do tratamento do 

estabelecimento estável, dos 

serviços de gestão e das operações 

financeiras.

Duração Estimada: 8 horas


