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DEE – Preços de Transferência

Deloitte Executive Education
Preços de Transferência

Programa – Módulo 1 Objetivos

Conceitos fundamentais da fiscalidade dos preços de 

transferência, sua documentação fiscal e casos práticos

• Conceitos introdutórios

• Regime fiscal dos preços de transferência (em Portugal)

• 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

Com esta sessão pretendemos dotar o 

participante de conhecimentos que lhe 

permitam:

• Obter conhecimento específico atualizado 

quanto ao regime fiscal dos preços de 

transferência em geral.

• Familiarizar sobre o regime fiscal português 

que regula as obrigações declarativas e 

sobre as orientações e práticas 

internacionais nesta matéria.

• Familiarizar relativamente à aplicação dos 

métodos de determinação dos preços de 

mercado, bem como as orientações e 

práticas internacionais nesta matéria.

• O contacto com a organização do processo 

de documentação fiscal dos preços de 

transferência através da resolução de casos 

práticos.

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 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: 8h
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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
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DEE – Preços de Transferência

Deloitte Executive Education
Preços de Transferência

Programa – Módulo 3 Objetivos

Preços de Transferência e Serviços Intragrupo

1. Análise de Serviços Intragrupo

• Tipo de serviços

• Teste do beneficio

• Serviços centralizados
• Benefícios incidentais
• Associação passiva
• Duplicação de atividades
• Custos de Acionista

2. Determinação do débito de mercado

• Análise funcional

• Abordagem ao débito

• Prestação de serviços acessórios

3. Cálculo da remuneração de mercado

• CUP, CPM, TNMM e PSM

• Redébitos

• Chaves de alocação
• Safe Harbour
• Serviços de baixo valor acrescentado

Aspetos Práticos

• Os conhecimentos serão transmitidos através da análise 

conjunta de acórdãos nacionais e internacionais nesta 

matéria, bem como em casos práticos elaborados 

especificamente para este fim.

Com esta sessão pretendemos dotar o 

participante de conhecimentos que lhe 

permitam:

• Obter um entendimento sobre a fiscalidade 

dos preços de transferência quanto às 

especificidades dos diferentes tipos de 

serviços intragrupo no contexto da 

legislação fiscal portuguesa em particular. 

• Familiarizar relativamente à seleção e 

aplicação dos métodos de determinação 

dos preços de mercado dos diferentes tipos 

de serviços intragrupo, bem como as 

orientações e práticas internacionais nesta 

matéria.

• Analisar os impactos do BEPS no que 

concerne as matérias relativas à fiscalidade 

dos preços de transferência e dos serviços 

intragrupo.

• No final desta ação, o formando deverá ter 

adquirido os conhecimentos e 

competências que o tornem apto à 

identificação das implicações fiscais 

relevantes em torno do tema dos preços de 

transferência aplicado aos serviços 

intragrupo, bem como da sua 

documentação adequada.

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.

Após introdução das alterações nas 

Orientações da OCDE em matéria 

fiscal dos preços de transferência, o 

tratamento dos serviços intragrupo

para efeitos do cumprimento do 

regime fiscal dos preços de 

transferência sofreu alterações 

profundas.

Sendo uma matéria com enorme 

incidência de correções por parte da 

autoridade tributária, tanto nacional 

como internacionalmente, o 

domínio e o conhecimento profundo 

das alterações ocorridas são críticos 

para estabelecer uma sólida 

primeira linha de defesa em sede 

de inspeções tributárias.

Duração Estimada: 4h
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DEE – Preços de Transferência

Deloitte Executive Education
Preços de Transferência

Programa – Módulo 4 Objetivos

Preços de Transferência e Operações Financeiras

• Conceitos

• Prestações acessórias / suplementares

• Financiamento intragrupo

• Capacidade de endividamento

• Análise de serviço de dívida (serviceability analysis)

• Estimação do risco de crédito

• Relevância da análise das operações financeiras

• Cash pooling

• Garantias

• Outras considerações

Aspetos Práticos

• Os conhecimentos serão transmitidos através da análise 

conjunta de acórdãos nacionais e internacionais nesta 

matéria, bem como em casos práticos elaborados 

especificamente para este fim.

Com esta sessão pretendemos dotar o 

participante de conhecimentos que lhe 

permitam:

• Obter um entendimento sobre a fiscalidade 

dos preços de transferência quanto às 

especificidades dos diferentes tipos de 

operações financeiras intragrupo no 

contexto da legislação fiscal portuguesa em 

particular.

• Familiarizar relativamente à seleção e 

aplicação dos métodos de determinação 

dos preços de mercados dos diferentes 

tipos de operações financeiras, bem como 

as orientações e práticas internacionais 

nesta matéria.

• Analisar os impactos do BEPS no que 

concerne as matérias relativas à fiscalidade 

dos preços de transferência e das 

operações financeiras intragrupo.

• No final desta ação, o formando deverá ter 

adquirido os conhecimentos e 

competências que o tornem apto à 

identificação das implicações fiscais 

relevantes em torno do tema dos preços de 

transferência aplicado às operações 

financeiras intragrupo, bem como da sua 

documentação adequada.

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.

Após a publicação da Ação 4 do 

BEPS, o tratamento das 

operações financeiras para efeitos 

do cumprimento do regime fiscal 

dos preços de transferência 

sofreu alterações.

Sendo uma matéria com enorme 

incidência de correções por parte 

da autoridade tributária, tanto 

nacional como 

internacionalmente, o seu 

domínio e o conhecimento 

profundo das alterações ocorridas 

são críticas para estabelecer uma 

sólida primeira linha de defesa 

em sede de inspeções tributárias.

Duração Estimada: 4h
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DEE – Preços de Transferência

Deloitte Executive Education
Preços de Transferência

Programa – Módulo 5 Objetivos

Tributação Internacional: a Fiscalidade dos Preços de 

Transferência

• Impacto da fiscalidade dos preços de transferência desde a 

gestão ao cumprimento de obrigações fiscais.

• Recentes desenvolvimentos legislativos em Portugal.

• Tendências internacionais da fiscalidade dos preços de 

transferência.

• Organização da documentação fiscal dos preços de 

transferência: Aspetos críticos.

Com esta sessão pretendemos dotar o 

participante de conhecimentos que lhe 

permitam:

• Obter conhecimento específico atualizado 

quanto aos temas da tributação 

internacional em torno da fiscalidade dos 

preços de transferência.

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, o 

participante deverá ter adquirido 

conhecimentos atualizados  e as 

competências que o tornem apto 

à identificação dos impactos 

relevantes da fiscalidade dos 

preços de transferência no âmbito 

da tributação internacional.

Duração Estimada: 4h


