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Fiscalidade
Workshops

PwC’s Academy
Portefólio de soluções
formativas de
profissionais para
profissionais

Fiscalidade
Workshops
Os programas são
desenhados pelos nossos
especialistas fiscais, com
experiência nos diversos
setores de atividade, o que
nos permite oferecer
soluções formativas
distintas e de elevada
qualidade.

Procuramos que todos os
nossos cursos incluam casos
práticos e constituam
experiências de valor
acrescentado para os seus
participantes, permitindo
o debate conjunto de desafios
e a procura de soluções
comuns.

Fiscalidade

A complexidade do sistema tributário
português e a sua instabilidade
impõem a necessidade de atualização
constante dos conhecimentos, para
antecipar em contingências, gerir em
riscos e proceder ao eficiente
enquadramento das matérias fiscais.
A experiência da PwC na formação
profissional em impostos tem sido
amplamente reconhecida. Os
programas são desenhados pelos
nossos especialistas fiscais, com
experiência nos diversos setores de
atividade, o que nos permite oferecer
soluções formativas distintas e de
elevada qualidade.

As múltiplas edições de cursos
realizados e as inúmeras ações de
formação realizadas à medida das
principais empresas nacionais
demonstram o valor acrescentado
que nos é reconhecido.
Convidamo-lo a conhecer em detalhe
o nosso portfólio atual de formação
em matérias fiscais portuguesas.
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1. Gestão fiscal nacional - Reorganizações
societárias
Aspetos fiscais e contabilísticos

Objetivo:

Destinatários:

Dotar os participantes de conhecimentos
que lhes permitam repensar as suas estruturas
e entender as consequências fiscais de uma
reestruturação.

Diretores e quadros de departamentos da área
fiscal, contabilística e financeira, de empresas
de qualquer setor de atividade.

Programa
1. Reorganizações:
1.1. Fusões
1.2. Cisões
1.3. Entradas de ativos
1.4. Permutas de partes sociais
2. Ações próprias; Redução e aumento
de capital social; Amortização
de ações; Cobertura de prejuízos
3. Dissolução e liquidação
de sociedades

Esta formação reúne condições para a
atribuição de créditos, nos termos previstos no
Regulamento de Atribuição de Créditos da Ordem
dos Contabilistas Certificados (OCC) - 12 créditos
pela frequência da ação de formação.

Duração: 8 horas
Formato: Presencial

Fiscalidade
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2. Gestão fiscal internacional
Noções fiscais básicas nas operações com entidades não residentes

Objetivo:

Destinatários:

Dotar os participantes de conhecimentos
que lhes permitam entender como surgem
e como se resolvem problemas de dupla
tributação internacional.

Diretores e quadros de departamentos da área
fiscal, contabilística e financeira de empresas
de qualquer setor de atividade.

Programa
1.

Dupla tributação: como surge
e como se resolve

2.

As diretivas da UE:
•mães e filhas;
•juros & royalties.

3.

Os acordos para evitar a dupla
tributação:
• âmbito subjetivo;
• âmbito objetivo.

4.

Crédito de imposto:
•dupla tributação jurídica internacional;
•dupla tributação económica
internacional.

5.

Obrigações acessórias:
•formulários
•obrigações declarativas.

Esta formação reúne condições para a
atribuição de créditos, nos termos previstos no
Regulamento de Atribuição de Créditos da Ordem dos
Contabilistas Certificados (OCC) - 12 créditos pela
frequência da ação de formação.

Duração: 8 horas
Formato: Presencial

Fiscalidade
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3. Sucursais e estabelecimentos estáveis
Conceito, relações sede-sucursal e com terceiros e apuramento
do imposto

Objetivo:

Destinatários:

Dotar os participantes de conhecimentos
que lhes permitam conhecer as questões
práticas relacionadas com a tributação
de estabelecimentos estáveis.

Diretores e quadros de departamentos da área
fiscal, contabilística e financeira, de empresas
de qualquer setor de atividade.

Programa
1. Conceito de EE
2. Tributação de um EE em Portugal
2.1. Transações a considerar entre a sede
e o EE: preços de transferência e IVA
2.2. Alocação de capital, elementos
patrimoniais e encargos financeiros
ao EE
3. EE no estrangeiro de empresa
portuguesa
3.1. Imputação de resultados, diferenças
de critérios fiscais, etc.
3.2. Opção de exclusão
4. Aplicação das Diretivas da União
Europeia ao EE
5. Aplicação dos Acordos de Dupla
Tributação ao EE
Esta formação reúne condições para a
atribuição de créditos, nos termos previstos
no Regulamento de Atribuição de Créditos da Ordem
dos Contabilistas Certificados (OCC) - 12 créditos
pela frequência da ação de formação.

Duração: 8 horas
Formato: Presencial

Fiscalidade
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4. Regime especial de tributação
de grupos de sociedades
Fiscalidade do RETGS desde o início ao fim do regime

Objetivo:

Destinatários:

Dotar os participantes de conhecimentos
que lhes permitam conhecer a fiscalidade
aplicável aos grupos de sociedades.

Diretores e quadros de departamentos da área
fiscal, contabilística e financeira, de empresas
de qualquer setor de atividade.

Programa
1.

Requisitos de aplicação do regime:
• RETGS horizontal
• RETGS vertical

2.

A aplicação do regime:
• apuramento do IRC
• pagamentos por conta/especiais
por conta
• retenções na fonte
• gastos de financiamento

3.

Utilização de prejuízos:
• alterações no perímetro de um RETGS
• integração de dois RETGS

4.

Registo contabilístico do imposto

5.

Obrigações acessórias

Esta formação reúne condições para a
atribuição de créditos, nos termos previstos
no Regulamento de Atribuição de Créditos da
Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC)
- 12 créditos pela frequência da ação
de formação.

Fiscalidade

Duração: 8 horas
Formato: Presencial
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5. Benefícios fiscais e código fiscal
do investimento
Elevado potencial de poupança fiscal

Objetivo:

Destinatários:

Dotar os participantes do conhecimento dos
benefícios fiscais constantes do CFI, do seu
enquadramento no novo mapa dos auxílios
estatais com finalidade regional 2014-2020,
bem como do conhecimento dos diplomas
complementares e instruções da AT.

Diretores, quadros de departamentos da área
contabilística, financeira e de controlo de gestão,
de empresas de qualquer setor de atividade.

Programa
1. CFI – princípios gerais e alterações
após a sua publicação

8. Experiência prática e entendimentos
da AT

2. Benefícios fiscais contratuais
ao investimento produtivo
– perspetiva fiscal

9. Recuperação de benefícios fiscais
de anos anteriores

3. Sistema de Incentivos Fiscais à
Investigação e Desenvolvimento
Empresarial II (SIFIDE II)
– perspetiva fiscal

10. Preenchimento da Declaração
Modelo 22

4. Novo Regime Fiscal de Apoio
ao Investimento (RFAI)
5. Dedução por Lucros Retidos
e Reinvestidos (DLRR)
6. Remuneração Convencional
do Capital Social
7. Transmissibilidade de benefícios
fiscais
Duração: 8 horas
Formato: Presencial

Fiscalidade
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6. Fiscalidade no fecho de contas
O apuramento do imposto corrente após a Reforma
do IRC e os impostos diferidos

Objetivo:

Destinatários:

Dotar os participantes das melhores práticas
para o cálculo da estimativa de imposto
corrente e respetiva articulação com os
impostos diferidos. Para cada uma das
temáticas, daremos sempre nota das posições
da AT e da jurisprudência relevante,
designadamente do CAAD.

Diretores, quadros de departamentos da área
fiscal, contabilística e financeira de empresas
de qualquer setor de atividade.

Programa
1. Apuramento do lucro
3.
tributável/prejuízo fiscal
• Análise detalhada aos principais
ajustamentos do Quadro 07
• As principais orientações da AT e a
nossa experiência prática para cada um
dos ajustamentos
• Notas sobre a jurisprudência mais
relevante, incluindo a do CAAD
• A nossa experiência prática
2. Reporte e dedução de prejuízos
fiscais
• Limitações
• Prazo de reporte
• O impacto das correções da AT sobre
os prejuízos fiscais

Esta formação reúne condições para a
atribuição de créditos, nos termos previstos
no Regulamento de Atribuição de Créditos da
Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC)
- 12 créditos pela frequência da ação
de formação.

Fiscalidade

Apuramento do encargo de imposto
corrente
• O apuramento da coleta
• Deduções à coleta (crédito de imposto
e benefícios fiscais)
• Resultado da liquidação
• O apuramento da derrama municipal
e estadual
• Tributação autónoma
• As particularidades do RETGS
• As principais orientações da AT
e a nossa experiência prática
• A jurisprudência mais relevante

4. Articulação com impostos diferidos

Duração: 8 horas
Formato: Presencial
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7. Modelo 22 de IRC – Aspetos essenciais
Apurar o IRC de forma rigorosa e eficaz

Objetivo:

Destinatários:

Dotar os participantes do conhecimento das
regras fiscais necessárias para a realização do
apuramento do IRC a pagar/recuperar de
modo rigoroso mas eficaz, bem como dos
conhecimentos necessários ao preenchimento
integral da declaração modelo 22.

Diretores, quadros de departamentos da área
fiscal, contabilística e financeira de empresas
de qualquer setor de atividade.

Programa
Aspetos essenciais da lei, das instruções
da AT e da jurisprudência, bem como
da nossa experiência prática pré e pós
reforma do IRC
• Variações patrimoniais
• Ajustamentos decorrentes da aplicação
do justo valor
• Benefícios aos empregados
• Perdas por imparidade em créditos
• Créditos incobráveis
• Depreciações, amortizações e perdas
por imparidade
• Acréscimos de gastos e provisões
• Mais-valias e menos-valias fiscais
• Participation exemption
• Encargos com viaturas
• Benefícios fiscais e Anexo D
• Prejuízos fiscais
• Resultado da liquidação
• Créditos de imposto
• Derramas
• Tributação autónoma
• Particularidades do RETGS

Esta formação reúne conteúdos para a atribuição de
créditos, nos termos previstos no Regulamento de
Atribuição de Créditos da Ordem dos Contabilistas
Certificados (OCC) - 12 créditos pela frequência
da ação de formação.

Duração: 8 horas
Formato: Presencial

Fiscalidade
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8. Fiscalidade do setor imobiliário.
Hora de reabilitar.
Principais aspetos fiscais que norteiam as operações imobiliárias

Objetivo:

Destinatários:

Dotar os participantes de conhecimentos que
lhes permitam conhecer a fiscalidade de cada
solução e assim melhor dirigir as vendas em
função dos potenciais clientes.

Diretores, quadros de departamentos da área
contabilística, financeira e da área comercial.

Programa
1. Enquadramento: crédito
hipotecário, leasing financeiro
imobiliário, arrendamentos e
locação de espaços equipados
• enquadramento genérico legal
e contabilístico
2. Crédito hipotecário
– enquadramento fiscal:
• financiamento: imposto do selo
• juros: isenção de IVA e imposto do selo
• IMT e IMI
3. Leasing e arrendamentos
– enquadramento fiscal:
• regime de IVA: isenção vs renúncia
à isenção
• dedução de IVA e regularizações
subsequentes
• imposto do selo
• enquadramento em sede de IRC
• IMT e IMI

5. Casos particulares:
• incentivos à reabilitação
• benfeitorias
• rescisões antecipadas de contratos
• cedências de posição contratual
• aquisição e alienação – as regras do VPT
em sede de IRC
• Sale e Lease Back

Esta formação reúne condições para a
atribuição de créditos, nos termos previstos no
Regulamento de Atribuição de Créditos da Ordem dos
Contabilistas Certificados (OCC) - 12 créditos pela
frequência da ação de formação.

4. Locação de espaços equipados:
• regime de IVA
Duração: 8 horas
Formato: Presencial

Fiscalidade
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9. Tributação de instrumentos financeiros
Principais aspetos da fiscalidade de instrumentos fiscais

Objetivo:

Destinatários:

Dotar os participantes de conhecimentos
que lhes permitam entender a fiscalidade
de instrumentos financeiros.

Diretores e quadros de departamentos da área
fiscal, contabilística e financeira de empresas
de qualquer setor de atividade.

Programa
1. A tributação em sede de IRC
• Enquadramento geral
• Justo valor
• Custo amortizado
• As regras fiscais aplicáveis à
contabilidade de cobertura
• Perdas por imparidade em contas
a receber e créditos incobráveis e a
evolução das posições da AT
• As particularidades fiscais do setor
bancário português
• A tributação de pessoas coletivas não
residentes
• Decreto-Lei n.º 193/2005 – Tributação
dos rendimentos de valores mobiliários
representativos de dívida
• Obrigações fiscais acessórias a cumprir
pelas empresas

2. A tributação em sede de IRS
• Rendimentos de capitais
• Mais-valias
• Regras gerais essenciais, nascimento
da obrigação tributária, determinação
do rendimento sujeito a IRS, retenção
na fonte
3. Notas sobre a tributação em sede
de imposto do selo

Duração: 4 horas
Formato: Presencial

Fiscalidade
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10. IES – Informação empresarial simplificada
A importância do report da informação financeira

Objetivo:

Destinatários:

Pretende-se informar os preparadores da
informação financeira responsáveis pelo
envio da declaração relativamente à correta
interpretação dos diversos formulários e
anexos que integram a IES/DA.

Técnicos oficiais de contas e outros profissionais
da contabilidade com responsabilidade na
prestação de contas e na divulgação de informação
contabilística, fiscal e estatística.

Pretende-se ainda abordar e esclarecer as
dúvidas mais frequentes que surgem no
contacto com a aplicação informática.

Programa
1. Enquadramento legal
2. Os anexos que integram a declaração
3. Entrega da declaração
4. O processo de simplificação
da IES/DA
5. FAQ’s e dúvidas frequentes
6. Conclusão

Duração: 4 horas
Formato: Presencial

Fiscalidade
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11. Informação fiscal.
Porquê, o quê, por quem e para quem?
Diversos instrumentos em constante evolução

Objetivo:

Destinatários:

Tem-se assistido a uma evolução muito
significativa nos diversos instrumentos de
troca de informações pelo que consideramos
fundamental que os participantes conheçam
a importância do tema, sejam capazes
de reconhecer as obrigações, prazos
e consequências do não cumprimento
das mesmas.

Este curso destina-se a acionistas, empresários,
administradores/gerentes, diretores financeiros
e quadros de departamentos da área fiscal,
contabilística e financeira, de empresas de
qualquer setor de atividade.

Programa
1. O contexto internacional
2. Os instrumentos de troca de
informações fiscais e sua evolução
histórica
• As convenções para evitar a dupla
tributação
• Os acordos de troca de informações
em matéria fiscal
• As diretivas comunitárias

Num contexto de crescente internacionalização
da economia, a troca de informações fiscais está
na agenda dos vários organismos e administrações
fiscais, por variados motivos, sejam económicos,
de controlo ou meramente estatísticos, de entre
outros.

3. FATCA
4. OCDE – Base Erosion Profit Shifting
(BEPS); Common Reporting
Standard (CRS)
5. Código de conduta fiscal nas
empresas – um mundo em
mudanças?

Duração: 4 horas
Formato: Presencial

Fiscalidade

PwC 14

12. Preços de transferência
Conceitos fundamentais

Objetivo:

Destinatários:

Dotar os participantes de conhecimentos
que lhes permitam reconhecer e identificar as
questões práticas relacionadas com a matéria
fiscal dos preços de transferência.

Diretores e quadros de departamento da área
fiscal, contabilística e financeira, de empresas
de qualquer setor de atividade.

Programa
Módulo 1 - Conceitos fundamentais
da fiscalidade dos preços de
transferência, sua documentação
fiscal e casos práticos
1. Conceitos introdutórios
2. Regime fiscal dos preços de transferência
(em Portugal)
3. Obrigações declarativas e consequências
do seu incumprimento
4. Apresentação de casos práticos
5. Estabelecimento estáveis, acordos
prévios de preços de transferência,
serviços de gestão e operações
financeiras
6. Transações a considerar entre a sede
e o EE
7. Acordos prévios de preços de
transferência: conceito, enquadramento
legislativo, tipologias e aplicabilidade
prática
8. Tratamento das operações vinculadas:
o caso específico dos serviços de gestão
9. Operações financeiras: princípios
teóricos e aplicação prática

Módulo 2 - Preços de transferência
e operações financeiras
1. Conceitos
2. Prestações acessórias/suplementares
3. Financiamento intragrupo
4. Capacidade de endividamento
5. Análise de serviço de dívida (serviceability
analysis)
6. Estimação do risco de crédito
7. Relevância da análise das operações
financeiras
8. Cash pooling
9. Garantias
10. Outras considerações

Esta formação reúne condições para a
atribuição de créditos, nos termos previstos no
Regulamento de Atribuição de Créditos da Ordem dos
Contabilistas Certificados (OCC) - 18 créditos pela
frequência da ação de formação.

Duração: Módulo 1 - 8 horas
Módulo 2 - 4 horas
Formato: Presencial

Fiscalidade
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13. Inspeção tributária
Procedimentos e questões de IRC e IVA

Objetivo:

Destinatários:

Dotar os participantes de conhecimentos
genéricos sobre o procedimento de inspeção
tributária, bem como das questões comumente
suscitadas em sede de IRC e IVA.

Revisores Oficiais de Contas e seus colaboradores,
membros estagiários, Contabilistas Certificados,
Responsáveis por departamentos fiscais e de
consultoria fiscal e Diretores financeiros.

Programa
Módulo 1 – Regime complementar
do procedimento da inspeção
tributária e aduaneira
1. Conceito de inspeção
2. Princípios do procedimento inspetivo
3. Classificações do procedimento inspetivo
e suas consequências
•
•
•
•

Fins
Lugar
Âmbito
Inspeção

4. Competência territorial
5. Prerrogativas da inspeção tributária
• Poderes da equipa de inspeção
• Medidas cautelares

6.
7.
8.
9.

Local e horário dos atos de inspeção
Prazo do procedimento inspetivo
Formalidades da inspeção
Conclusão e efeitos do procedimento
• Projeto de relatório

Módulo 3 – IVA
1. Aquisições e transmissões de bens com
origem/destino fora de Portugal
• Aquisições e transmissões intracomunitárias
• Importações e exportações, diretas e indiretas
• Vendas de bens a exportadores nacionais

2. Prestações de serviços a entidades não
residentes – regras de localização
3. Operações intra-grupo: substância e valor
tributável
4. Operações sujeitas à regra da inversão do
sujeito passivo – limitação da dedução do IVA
5. Abatimentos, descontos e devoluções
– documento de suporte e regularizações
de IVA
6. Descritivo de faturas – limitação da dedução
do IVA

• Audição prévia
• Relatório final

Módulo 2 – IRC
1. Descritivo de faturas – não dedutibilidade
dos gastos em IRC
2. Perdas por imparidade de créditos de
cobrança duvidosa e créditos incobráveis
3. Princípio da especialização dos exercícios
4. Tributação autónoma
5. Preços de transferência
6. Financiamentos – imposto do selo
Fiscalidade

Esta formação reúne condições para a atribuição de
créditos, nos termos previstos no Regulamento de
Atribuição de Créditos da Ordem dos Contabilistas
Certificados (OCC) - 12 créditos pela frequência da ação
de formação.

Duração: 8 horas
Formato: Presencial
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14. Pagamentos a não residentes – IRC e IVA
Principais aspetos fiscais nas operações com entidades
não residentes

Objetivo:

Destinatários:

Dotar os participantes de conhecimentos que
lhes permitam conhecer a fiscalidade aplicável
aos pagamentos efetuados a não residentes.

Fiscalistas, Responsáveis pelos departamentos
de contabilidade e fiscalidade, Diretores
Financeiros, Revisores Oficiais de Contas,
Técnicos oficiais de contas e outros
profissionais da contabilidade e fiscalidade.

Programa
1. Conceitos gerais de IRC e IVA

3. Tributação em sede de IVA

2. Tributação em sede de IRC

a) Regras de localização
• Localização nas prestações de serviços:
− Regra geral: Operações B2B e B2C
− Casos especiais: as exceções à regra geral
de localização
− Casos práticos
• Localização nas transmissões de bens:
− Regras de localização
− O caso particular das importações
e das operações triangulares
e “Falsas Triangulares”
− Casos práticos

a)
b)
c)
d)
e)

Incidência subjetiva e objetiva
Extensão da obrigação do imposto
Mecanismo de retenção na fonte
Taxa de imposto
Eliminação da dupla tributação:
• Mecanismos:
− Diretiva mães e filhas e
participation exemption
− Diretiva juros e Royalties
− Convenções para evitar a dupla
tributação
− Outros benefícios fiscais
• Formalidades e obrigações acessórias:
− Requisitos
− Formulários (21-RFI e 01-DJR)
− Outras formalidades e obrigações
acessórias
• Recuperação do imposto

Esta formação reúne conteúdos para a
atribuição de créditos, nos termos previstos no
Regulamento de Atribuição de Créditos da
Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC)
- 12 créditos pela frequência da ação
de formação.

Fiscalidade

b) O caso particular das refaturações
4. Principais contraordenações
em IRC e IVA

Duração: 8 horas
Formato: Presencial
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15. Impostos diferidos nas DFs e respetivos
impactos fiscais
Da sua compreensão e objetivo aos princípios fundamentais
Da norma IAS 12/NCRF 25 e o seu reconhecimento
Objetivos:
- Definir e o que se deve entender por
impostos diferidos – qual o seu objetivo
e como se contabilizam;
- Reconhecer os princípios constantes da
norma IAS 12/NCRF 25 e a sua aplicação
nas demonstrações financeiras;
- Reconhecer e compreender as implicações
de vários casos práticos ao longo da
sessão, apreendendo melhor os conceitos;

Programa
1. Relação entre a contabilidade
e a fiscalidade
2. Os objetivos dos impostos diferidos
e o âmbito da sua aplicação
3. Bases fiscais de ativos e passivos
4. Reconhecimento de ativos
e passivos de impostos diferidos
5. Reporte de prejuízos fiscais
e créditos fiscais
6. Mensuração e registo dos ativos
e passivos por impostos diferidos
7. Taxas aplicáveis e efeito da
alteração das taxas
8. Divulgação nas demonstrações
financeiras

- Reconhecer as taxas aplicáveis e o efeito da
alteração de taxas, bem como o reporte dos
prejuízos e créditos fiscais.
Em suma, como identificar, calcular, mensurar
e reconhecer nas demonstrações financeiras.

A adoção das normas e princípios contabilísticos
baseados nas normas internacionais de
contabilidade (IAS/IFRS) vieram alterar a forma
de reconhecimento e contabilidade dos gastos com
impostos, pelo reconhecimento de impostos
diferidos. Este curso constituirá uma mais-valia
pois presta especial enfoque a casos práticos e
entre os seus principais benefícios, salientamos:

Esta formação reúne conteúdos para a atribuição de
créditos, nos termos previstos no Regulamento de
Atribuição de Créditos da Ordem dos Contabilistas
Certificados (OCC) - 12 créditos pela frequência
da ação de formação.

Duração: 8 horas
Formato: Presencial
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16. IVA em Angola
Procedimentos e questões de IVA em Angola

Objetivo:

Destinatários:

Dotar os participantes dos conhecimentos
essenciais e das melhores práticas para o
cálculo do IVA em Angola.

Diretores e quadros de departamentos da área
fiscal, contabilística e financeira de empresas
de qualquer setor de atividade.

Programa
1. O sistema do IVA angolano
• Particularidades
• Período transitório
2. Regras de incidência objetiva
e subjetiva – o quê e quem?
• Incidência objetiva – o quê?
• Incidência subjetiva – quem?
3. Regras de localização/tributação
– onde?
• Nas transmissões de bens
• Nas prestações de serviços: regra geral
e excepções
4. Facto gerador e exigibilidade
– quando?
• Transmissões de bens e prestações
de serviços
• Adiantamentos e faturação antecipada
• Operações de carácter continuado,
consignação e contrato de agência
5. Isenções
• Isenções completas e incompletas
• Regime especial das operações
petrolíferas

6. Valor tributável – quanto?
• Regras gerais
• Regras especiais - operações gratuitas,
permutas, operações entre entidades
relacionadas
7. Liquidação do imposto
• Regime geral
• Regime de cativação
8. Direito à dedução
• Regra geral e exclusões
9. Regularizações de IVA
• Descontos e devoluções
• Créditos considerados incobráveis
10. Cumprimento de obrigações
• Faturas, notas de crédito/débito: emissão
e formalidades
• Obrigações de reporte
11. Regime declarativo simplificado
• Âmbito de aplicação
• Requisitos de adesão

Duração: 8 horas
Formato: Presencial
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17. Organização do dossier fiscal dos preços
de transferência
Organização do processo de documentação fiscal dos PT’s

Objetivo:
- 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).
Destinatários:
Diretores e quadros de departamento da área
fiscal, contabilística e financeira, de empresas
de qualquer setor de atividade.

Programa
Módulo 1 – Organização do dossier
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
- selecção e aplicação dos métodos
- consequências do incumprimento
- exemplos práticos
Módulo 2 – 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

Esta formação reúne condições para a
atribuição de créditos, nos termos previstos no
Regulamento de Atribuição de Créditos da Ordem dos
Contabilistas Certificados (OCC) - 18 créditos pela
frequência da ação de formação.

Duração: Módulo 1 - 8 horas
Módulo 2 - 4 horas
Formato: Presencial
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Equipa de coordenação
e gestão da formação
em Fiscalidade
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Equipa de Coordenação

Jorge Figueiredo
Partner
+351 213 599 618 | jorge.figueiredo@pt.pwc.com
É licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa
e Pós-Graduado em Gestão e Fiscalidade pelo Instituto de Estudos Superiores Financeiros e
Fiscais/IESF - Lisboa.
É o Partner responsável pelo grupo de Financial Services (Banca, Seguros e Imobiliário) do
Departamento Fiscal da PwC, tendo vasta experiência na estruturação de investimentos imobiliários
e turn-key agreements, IVA no imobiliário e tributação de fundos de investimento imobiliários.

Leendert Verschoor
Partner
+351 213 599 631 | leendert.verschoor@pt.pwc.com
É licenciado em Economia na vertente empresarial pela Universidade de Roterdão e em Direito Fiscal
pela Universidade de Leiden, ambas na Holanda.
É o Partner responsável pelo grupo de preços de transferência do Departamento Fiscal da PwC, tendo
vasta experiência no planeamento, reestruturação (expansão geográfica, refinanciamento,
reformulação funcional e orgânica, alterações da cadeia de valor) e acompanhamento de processos
de litígio motivados pelos preços de transferência entre os contribuintes e a Autoridade Tributária.

Susana Claro
Partner
+351 213 599 601 | susana.claro@pt.pwc.com
É licenciada em Organização e Gestão de Empresas, pelo ISCTE, e Pós-Graduada em Contabilidade
Avançada e Fiscalidade, pelo Overgest/ISCTE - Centro de Especialização do ISCTE.
É a Partner responsável pela área de Indirect Taxes (IVA, IECs e Direitos Aduaneiros) do
Departamento Fiscal da PwC, tendo vasta experiência nos projetos de implementação de estruturas de
otimização fiscal, nomeadamente nas áreas de Financial Services, Construction & Real State, Hospital
& Health Care e Consumer Business.

Rosa Areias
Partner
+351 225 433101 | rosa.areias@pt.pwc.com
É bacharel em Contabilidade e Administração pelo ISCAP, licenciada em Economia pela Faculdade de
Economia do Porto e em Direito pela Universidade Lusófona, tendo obtido uma Pós-Graduação em
Gestão e Fiscalidade pelo IESF, Porto, e um MBA em Finanças pela Faculdade de Economia do Porto.
É a Partner responsável pela área de Corporate Tax do Departamento Fiscal da PwC, tendo vasta
experiência no trabalho com grupos nacionais e multinacionais, quer em tax compliance, quer em
projetos de reestruturações societárias, quer em projetos de gestão fiscal nacional e internacional.
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Equipa de Gestão

Jaime Esteves
Partner
+351 213 599 601 | jaime.esteves@pt.pwc.com
É Partner da PwC e líder do respetivo Departamento Fiscal, com responsabilidade igualmente em
Angola e Cabo Verde.
Ingressou na PwC em 1988. Até julho de 2009 foi o responsável nacional pelas áreas de Transfer
Pricing e de Mergers & Acquisitions. Até à mesma data desempenhou igualmente funções de Tourism,
Hospitality and Leisure Lead Partner.
É especialista em Preços de Transferência, Planeamento Fiscal Nacional e Internacional (Pessoas
Singulares e Coletivas), Fusões e Aquisições, Reestruturações Societárias, Ultra and High Net Worth
Individuals e Empresas Familiares, incluindo Family Offices.

Catarina Gonçalves
Partner
+351 213 599 659 | catarina.goncalves@pt.pwc.com
É licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e Pós-Graduada em Auditoria pelo
ISAG. Realizou o Programa de Direção de Empresas da AESE. Está a completar o LL.M. (Master in
Law) em Internacional Business Law na Universidade Católica Portuguesa.
É Partner do grupo de Corporate & International Tax Structuring do Departamento Fiscal da PwC,
tendo vasta experiência no trabalho com grupos nacionais e multinacionais em projetos de
planeamento fiscal nacional e internacional, reestruturações societárias e estruturação de
investimentos em Portugal.

Ana Duarte
Diretora
+351 213 599 671 | ana.duarte@pt.pwc.com
É licenciada em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE, tendo obtido Mestrado Executivo
em Gestão de Recursos Humanos pela mesma instituição.
É diretora da área de Human Resources Services do Departamento Fiscal da PwC, tendo vasta
experiência na assistência de grupos portugueses e estrangeiros a operar em Portugal, nomeadamente
em relação aos seus expatriados, assim como Ultra and High Net Worth Individuals. Tem coordenado
a realização de diversos estudos de viabilidade e implementação de Global Employment Companies,
tendo ainda uma vasta experiência na implementação de políticas de benefícios flexíveis e políticas de
mobilidade internacional.

Fiscalidade

PwC 23

Equipa de Gestão

Ana Reis
Diretora
+351 225 433 135 | ana.reis@pt.pwc.com
É licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto e licenciada em
Direito pela Universidade Lusófona do Porto. Tem uma Pós-graduação em Gestão e Fiscalidade pelo
IESF e um MBA em Gestão e Fiscalidade pelo mesmo Instituto.
É diretora da área de Corporate Tax do Departamento Fiscal da PwC, tendo vasta experiência no
trabalho com grupos nacionais e multinacionais, quer em tax compliance quer ainda em projetos de
reestruturações societárias, quer em projetos de gestão fiscal nacional e internacional.

Clara Madalena Dithmer
Diretora
+351 225 433 101 | clara.madalena.dithmer@pt.pwc.com
É licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e pós-graduada em Gestão para
Licenciados em Direito, como também Pós-graduada em Auditoria e Controlo de Gestão, ambas na
Universidade Católica Portuguesa.
É a diretora responsável do grupo de preços de transferência do Departamento Fiscal da PwC, tendo
vasta experiência em projetos de preços de transferência em várias empresas nacionais e
multinacionais em diferentes setores de atividade.
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PwC’s Academy
Escolha o caminho certo
para a sua formação.
Contacte-nos.
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Contactos
Informações
PwC’s Academy
Tel: 213 599 287
Fax: 213 599 986
pwcs.academy@pt.pwc.com
Lisboa
Palácio Sottomayor
Avenida Fontes Pereira de Melo, nº16
1050-121 Lisboa
Porto
o’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, 1430 - 5º
4150-074 Porto

hits.
Todas as notícias da PwC’s Academy
estão agora em formato digital.
Conheça os artigos de análise, as entrevistas e o calendário de formação
da nossa equipa especializada em formação a executivos.
Se a deseja subscrever, visite o website www.pwc.pt/hits ou contacte-nos.

Visite a PwC Portugal
nas redes sociais
#PwC
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