
 

 

 Consulte os Preços Especiais para Equipas ou formato Incompany

Inscreva-se 
até 13 de Março 

e obtenha 
descontos 
especiais

o Entidades abrangidas pelo regime de Preços de Transferência 

o Factores determinantes da comparabilidade de operações realizadas 

o Acordos de Partilha de Custos e de Prestação de Serviços Intragrupo 

o Operações entre sociedades abrangidas pelo Regime Especial de 

Tributação de Grupos 

o Documentação necessária para a elaboração do Dossier 

o Compatibilização entre regras documentais de Preços de Transferência e 

preenchimento da declaração anual 

o Aplicação dos métodos indirectos pela Administração Tributária no âmbito 

dos Preços de Transferência 

o Inclui

o Simulações e Exercícios 

o Resolução de casos práticos

PREÇOS
 DE TRANSFERÊNCIA

3 dias de Formação Intensiva para analisar em profundidade: 

Inscreva-se Já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

Luanda, 22, 23 e 24 de Março de 2017 - Hotel**** Seminário Prático

Análise, aplicação e determinação dos

para organização do Dossier mais completo

http://www.sapientzia.com
mailto:contacto@sapientzia.com
http://www.sapientzia.com
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Estimado/a Profissional, 

A questão dos Preços de Transferência é um tema bastante actual podendo ser 
enfocado sob a perspectiva fiscal ou sob a perspectiva do controlo de gestão. Em 
ambos os casos implica que seja aplicado um controlo rigoroso na sua aplicação. 

Perante este cenário surgem uma série de questões como: 

- Qual o significado e o propósito dos preços de transferência? 

- Quem tem a obrigação de preparar a documentação? 

- Qual o método de determinação dos preços de transferência mais adequados? 

Estas são algumas das questões que nos comprometemos a responder no primeiro 
Seminário de S-Training que abordar com detalhe as regras, princípios e aplicação 
prática dos: 

PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA 
Luanda, de 22 a 24 de Março de 2017 

Aproveite estas 24 horas de Formação Intensiva e Prática, para consolidar e 
aprofundar os seus conhecimentos na temática de Preços de Transferência, tornando-se 
num/a Especialista! 

Esta é uma oportunidade única de colocar as suas dúvidas a um Especialista e de tirar o 
máximo proveito desta Formação indispensável a todos os profissionais com 
competências em PT! 

Com a confiança de que este é um Seminário no qual vai querer estar presente, 
despedimo-nos esperando poder cumprimentá-lo/a no dia 22 de Março. 

Com as melhores saudações 

A Direcção 

          P.S. - Inscreva-se já! 

Luanda, 22,23 e 24 de Março 

PROGRAMA 
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CONCEITO FISCAL DE PREÇOS DE 
TRANSFERÊNCIA 

• O que são os Preços de Transferência 

• Quais as entidades abrangidas pelo seu regime 

• Como reconhecer a existência de “relações especiais” 

APLICAÇÃO DO REGIME DOS PREÇOS DE 
TRANSFERÊNCIA 

• Como identificar as operações incluídas no seu âmbito 

• O princípio de plena concorrência 

• Quais os factores determinantes da comparabilidade de operações realizadas 

MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DOS PREÇOS DE 
TRANSFERÊNCIA 

• Análise dos métodos referidos na lei 

• Selecção e utilização do método mais apropriado 

• Avaliação separada ou combinada das operações 

ACORDOS DE PARTILHA DE CUSTOS 

• O que é um acordo de prestação de serviços intragrupo 

• Aplicação do princípio de plena concorrência 

• Como estabelecer uma margem de lucro apropriada 

• Métodos de determinação dos PT de aplicação preferencial 

• A questão dos centros de serviços 

PROGRAMA 

Luanda, 22,23 e 24 de Março 
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ANÁLISE DE SITUAÇÕES ESPECÍFICAS 

• Financiamentos entre entidades abrangidas (suprimentos, prestações acessórias, etc.) 

• Prestações de serviços com características únicas no mercado 

• Operações de cedências de trabalhadores 

• Operações relativas a bens incorpóreos 

• Operações entre sociedades abrangidas pelo Regime Especial de Tributação de Grupos 
(consolidado) 

ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO: 
ELABORAÇÃO DO DOSSIER DE PREÇOS DE 
TRANSFERÊNCIA 

• Qual a documentação necessária 

• Como organizar um dossier de Preços de Transferência - aspectos práticos 

• Aspectos a ter em conta na eventualidade de uma inspecção tributária 

• Requisitos documentais específicos para acordos de partilha de custos e de prestação 
de serviços intragrupo 

PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO ANUAL DE 
RENDIMENTOS 

• A natureza das operações na declaração anual 

• Compatibilização entre regras documentais de Preços de Transferência e 
preenchimento da declaração anual 

• Como efectuar o ajustamento ao lucro tributável e a referência aos métodos aplicados 

O PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO E OS PREÇOS 
DE TRANSFERÊNCIA 

• A aplicação dos métodos indirectos pela Administração Tributária no âmbito dos 
Preços de Transferência 

• Meios e formas de reacção do contribuinte  

PROGRAMA PROGRAMA 

Luanda, 22,23 e 24 de Março 
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As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações, 
análise de casos reais e trabalhos de grupo. 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com os preços de Transferencia. 

Luanda, 22,23 e 24 de Março 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 22, 23 e 24 de Março de 2017 

Hotel **** 
Facturação 
R Belas- Benfica Rua 6 Travessa 4 - Edifício 
Palanca TV Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 3 ou mais pessoas no 
mesmo evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o 
solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído 
o valor da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor 
pago. No entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada 
por escrito até 48 horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
Até 13 de Março 

339.900 AKZ  
Depois de 13 de Março 

359.900 AKZ  
O valor da inscrição inclui a documentação 

 almoços e os coffee breaks indicados no programa.
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