
Preços de Transferência

A globalização da economia e a crescente fiscalização a transações intragrupo, realçam a
importância de uma política de preços de transferência adequada a cada situação, por
forma a permitir a otimização da carga fiscal do Grupo como um todo.
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A fase de compliance tem como objetivo o cumprimento dos requisitos legais

em matéria de documentação formal de preços de transferência aplicável a

cada jurisdição, dependendo da residência fiscal de cada entidade.

A fase optimization tem como objetivo a otimização das políticas de preços de

transferência adotadas por cada entidade, através da realização de uma

abordagem integrada numa ótica de grupo.

A fase pricing tem como principal objetivo a otimização dos preços praticados 

no âmbito das operações intragrupo, sendo nesta fase identificadas ainda 

situações de risco inerentes aos mesmos.

A fase efficiency tem como objetivo a integração das três fases anteriormente 

descritas como forma de garantir a máxima eficiência de todo o processo de 

preços de transferência de cada entidade e do Grupo como um todo.

A equipa de Transfer Pricing da Baker Tilly conta com uma vasta experiência nacional e internacional

na área, dispondo ainda do acesso à rede Baker Tilly com profissionais experientes em todo o mundo.

Uma otimização atempada e cuidadosa, além de assegurar um cumprimento eficiente das regras de

preços de transferência, poderá representar uma oportunidade de obtenção de maior eficiência fiscal e

financeira.

A Baker Tilly desenvolve o seu trabalho de acordo com a metodologia COPE:
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A Baker Tilly é uma das maiores organizações mundiais que presta serviços de auditoria e consultoria.

Desenvolve a sua atividade em 147 países, através de 769 escritórios, contando com 30 500 profissionais e

uma faturação mundial de USD 3,8 mil milhões.

O acesso à rede internacional de especialistas da Baker Tilly International permite-nos adquirir os

conhecimentos necessários para o acompanhamento dos desafios de índole internacional apresentados pelos

clientes.
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Saiba como o podemos ajudar. 

Consulte-nos.
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