Executive Education
Modulo I – O ABC dos preços de transferência (regras e obrigações)
Programa

O tema dos Preços de
Transferência está conexo à
necessidade de dar
cumprimento a obrigações
de natureza fiscal.
Neste contexto é necessário
conhecer as especificidades
das regras de preços de
transferência em Portugal e
o seu alinhamento em
termos internacionais.

Aspectos Conceptuais
• Os Preços de transferência
• O normativo internacional – o Modelo da OCDE
• As obrigações acessórias
• As análises económicas
• Identificar o impacto do incumprimento das regras de PT
• Os ajustamentos

Aspectos Práticos
• Casos práticos

Dominar os conhecimentos desta sessão permite:
• entender o contexto em que as regras de
preços de transferência se enquadram
• tomar conhecimento das principais áreas de
actuação das autoridades fiscais
• identificar e preparar as obrigações
documentais.

Destinatários
De destacar os Directores Financeiros, TOC´s, técnicos de
contabilidade, controllers financeiros, colaboradores que
intervenham na preparação e negociação de contractos com as
demais empresas do Grupo, bem como todos aqueles que
pretendam aprofundar os seus conhecimentos nestas matérias.

Duração Estimada: 4 h

Objectivos:

DEE for…

…Fiscalidade

Executive Education
Modulo II – TP – what´s in it for me (TP uma ferramenta de gestão)

O tema dos Preços de
Transferência está conexo à
necessidade de dar
cumprimento a obrigações
de natureza fiscal.

No entanto, os grandes
grupos internacionais
reconhecem que é nos
preços de transferência que
se retiram conclusões de
grande utilidade para os
responsáveis financeiros das
empresas, contribuindo
fortemente para a melhoria e
optimização da performance
económico-financeira da
empresa, seja no seu
posicionamento dentro do
Grupo, seja no mercado.

Duração Estimada: 4 h

Programa
Aspectos Conceptuais
• Os Preços de transferência
• Preços de Transferência em altura de crise
• A fase do diagnóstico
• O normativo contabilístico e os preços de transferência
 Comparabilidade das Demonstrações Financeiras
Aspectos Práticos
• Casos práticos

Destinatários
De destacar os Directores Financeiros, controllers financeiros,
especialistas de fiscalidade, colaboradores que intervenham na
preparação e negociação de contractos com as demais
empresas do Grupo, bem como todos aqueles que pretendam
aprofundar os seus conhecimentos nestas matérias.

Objectivos:

Dominar os conhecimentos desta sessão permite:
• entender o contexto em que as regras de
preços de transferência se enquadram
• tomar conhecimento das principais áreas de
actuação das autoridades fiscais
• adoptar uma atitude proactiva, em termos de
conhecimento das operações, sua
razoabilidade e preço
• tomar consciência do alinhamento entre a
fiscalidade e o modelo de gestão dos negócios.

DEE for…

…Fiscalidade

Executive Education
Modulo III – TP doesn’t walk alone I (interacção com outras regras fiscais - awareness)

O tema dos Preços de
Transferência está
intimamente ligado à
necessidade de dar
cumprimento a obrigações
de natureza fiscal.
Contudo, desta análise
retiram-se conclusões de
grande utilidade para os
responsáveis financeiros das
empresas , contribuindo
fortemente para a melhoria e
optimização da performance
económico-financeira da
empresa, seja no seu
posicionamento dentro do
Grupo, seja no mercado.

Duração Estimada: 4 h

Programa
Aspectos Conceptuais
• Os Preços de transferência
• Como optimizar a estratégia fiscal em preços de
transferência
 A fase do diagnóstico
 Os modelos a adoptar em face da materialidade
• O normativo contabilístico e os preços de transferência
 Avaliação de operações
Aspectos Práticos
• Casos práticos

Objectivos:

Dominar os conhecimentos desta sessão permite:
• entender o contexto em que as regras de
preços de transferência se enquadram
• tomar conhecimento das principais áreas de
actuação das autoridades fiscais
• adoptar uma atitude proactiva, em termos de
conhecimento das operações, sua
razoabilidade e preço
• tomar consciência do alinhamento entre a
fiscalidade e o modelo de gestão dos negócios.

Destinatários
De destacar os Directores Financeiros, controllers financeiros,
especialistas de fiscalidade, colaboradores que intervenham na
preparação e negociação de contractos com as demais
empresas do Grupo, bem como todos aqueles que pretendam
aprofundar os seus conhecimentos nestas matérias.

DEE for…

…Fiscalidade

Executive Education
Modulo IV – TP doesn’t walk alone II (interacção com outras regras fiscais – riscos e oportunidades)

O tema dos Preços de
Transferência está iligado à
necessidade de dar
cumprimento a obrigações
de natureza fiscal. Mas não
se esgota neste.
Efectivamente, os preços de
transferência podem permitir
aos Grupos económicos uma
oportunidade para obter uma
maior eficiência, tanto fiscal,
como comercial e financeira.

Programa
Aspectos Conceptuais
• Os Preços de transferência
• Reestruturação de operações:
 SGPS
 RETGS
 Sucursais
 Gestão financeira
 Investigação & desenvolvimento
• Os modelos a adoptar:
 Partilha de custos
 Serviços
 Operações financeiras
 Centrais de compras
 Intangíveis
• Acordos Prévios de Preços de Transferência

Aspectos Práticos
• Casos práticos

Objectivos:

Dominar os conhecimentos desta sessão permite:
• entender o contexto em que as regras de
preços de transferência se enquadram
• tomar conhecimento das principais áreas de
actuação das autoridades fiscais
• adoptar uma atitude proactiva, em termos de
conhecimento das operações, sua
razoabilidade e preço
• tomar consciência do alinhamento entre a
fiscalidade e o modelo de gestão dos negócios.

DEE for…

Destinatários
De destacar os Directores Financeiros, controllers financeiros,
especialistas de fiscalidade, colaboradores que intervenham na
preparação e negociação de contractos com as demais
empresas do Grupo, bem como todos aqueles que pretendam
aprofundar os seus conhecimentos nestas matérias.

Duração Estimada: 4 h

…Fiscalidade

