


Os nossos formadores têm aprofundado conhecimento das

matérias que lecionam, aliando esse conhecimento com a

experiência profissional na consultoria fiscal prestada às

maiores organizações em Portugal.

A fiscalidade assume uma importância fulcral nas 

organizações em Portugal, encontrando-se em constante e 

crescente mutação.

A crescente sofisticação da lei fiscal implica uma atualização 

permanente dos agentes económicos em geral e, em especial, 

dos responsáveis financeiros das empresas portuguesas.

A gestão fiscal assume uma posição fundamental na 

estratégia empresarial. A estratégia fiscal de cada 

organização deve ser adequada à sua situação específica, 

alcançando o equilíbrio entre riscos fiscais identificados 

assumidos e as oportunidades associadas.

Destinatários

O Executive Program Master in Taxation é direcionado aos

profissionais encarregues da definição da estratégia fiscal das

organizações (gestores, responsáveis financeiros e de

recursos humanos e contabilistas certificados), que procuram

atualizar os seus conhecimentos na vertente fiscal. Esta

formação avançada, aborda transversalmente todas as áreas

da fiscalidade empresarial portuguesa. 
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Este módulo passará pela apresentação da mecânica do IVA,

numa perspetiva prática (o quê, como, quando, quem), e

aprofundadas as matérias mais complexas com recurso a

exemplos concretos e casos práticos do dia-a-dia.

▪ Incidência objetiva e subjetiva – O quê e quem?

▪ Regras de localização – Onde

▪ Facto gerador e exigibilidade – Quando?

▪ Valor tributável e aplicação das taxas – Quanto?

▪ Isenções

▪ Direito à dedução

▪ Regularizações de IVA

▪ Regularização de imposto nas operações imobiliárias

Análise prática dos principais meios de tutela administrativa e

judicial previstos no sistema legal português, com especial

ênfase na Lei Geral Tributária e Código de Procedimento e de

Processo Tributário.

O principal objetivo visa a aproximação da componente mais

teórica à sua aplicação prática de modo a gerar um

conhecimento facilmente aplicável a situações do dia-a-dia de

um advogado, consultor, contabilista, ou apenas de alguém

que pretende ter um approach descomplexado a um tema que

por vezes é tratado de uma forma demasiado técnica e sem

qualquer aplicação imediata.



A prática de Direito Comercial e Societário é considerada uma

prática de excelência no mercado português. Neste módulo

serão apresentadas noções, conceitos e práticas de

sociedades comerciais e sociedades societárias.

SOCIEDADES COMERCIAIS:

I – Tipos societários;

II - Aspetos patrimoniais e financeiros;

III – Governance das sociedades;

IV – Operações de reestruturação.

SOCIEDADES SOCIETÁRIAS:

I – Alguns tipos de contratos de trabalho;

II – Algumas noções sobre retribuição;

III – Principais modalidades de cessação de contratos de

trabalho.

Face à elevada mutação da atividade empresarial, as

autoridades fiscais têm promovido constantes alterações ao

sistema fiscal, com enfoque na tributação do rendimento

empresarial. Neste módulo, para além de uma breve

apresentação do IRC, serão discutidas as mais recentes

alterações à tributação do rendimento empresarial,

discutindo-se em particular a tributação das mais-valias, a

dedutibilidade das perdas por imparidade e provisões, a

dedutibilidade dos encargos de financiamento e tributações

autónomas.



Perante um mercado de trabalho competitivo e em constante

mutação, as organizações tentam promover pacotes

remuneratórios fiscalmente eficientes.

Perante esta preocupação a administração tributária tem

reforçado o seu enfoque nesta matéria. Neste módulo, para

além de uma breve apresentação do IRS e do regime

Contributivo, serão analisadas as componentes

remuneratórias e compensatórias fiscalmente eficientes para

remunerar o fator trabalho.

As particularidades dos aspetos fiscais inerentes à realização

de operações imobiliárias tornam premente a antecipação e

dotação de conhecimentos que permitam obter uma visão

integrada dos impostos que incidem sobre o património.

Neste módulo, será analisado o impacto fiscal das operações

mais recorrentes associadas a direitos sobre imóveis.

Discussão dos principais conceitos de tributação internacional

e temas essenciais do planeamento fiscal internacional. Neste

contexto, discutir-se-ão os conceitos de residência fiscal,

estabelecimento estável, regras de definição de rendimentos e

mecanismos para evitar a dupla tributação internacional.

Também serão abordadas as principais características de

jurisdições fiscais estrangeiras e quais as suas vantagens

fiscais em estruturas societárias internacionais.



Os benefícios e incentivos fiscais promovem a

competitividade da economia portuguesa e a manutenção de

um contexto fiscal favorável ao investimento e à criação de

emprego, sendo que existe um conjunto significativo de

medidas que permitem a prossecução destes objetivos.

A globalização da economia conduz a que fluxos comerciais e

financeiros entre entidades do mesmo grupo económico

realcem a importância de uma política de preços de

transferência adequada, permitindo a otimização da carga

fiscal do grupo, como um todo.

Os incentivos financeiros pretendem estimular o

desenvolvimento económico e a criação de emprego, para que

Portugal recupere a trajetória de crescimento e a convergência

com as principais economias europeias. O Portugal 2020 é um

instrumento financeiro poderoso ao dispor das empresas

alavancando projetos de variadas tipologias e objetivos.



Licenciado  em  Gestão  pela Universidade Nova de 

Lisboa e Mestrado  em  Finanças  pela

Universidade Católica Portuguesa, João Aranha, iniciou 

a  sua  carreia  profissional  na  KPMG,   em   Lisboa, 

contando com clientes dos mais variados setores. De 

seguida, junta-se à equipa da Deloitte em Londres, onde 

desempenhou funções como Assistant Manager. 

Ingressou na Baker Tilly em julho de 2010, onde se 

encontra atualmente, como  Transfer  Pricing & 

Incentives Partner.

Autor de diversos artigos sobre matérias de  natureza 

financeira e fiscal em publicações nacionais e orador 

convidado de mestrado e licenciatura na Universidade 

de Évora, assim como orador de diversas  formações 

internas e externas desenvolvidas pela Baker Tilly. 

Membro  do  Transfer Pricing  Group  da   Baker   Tilly

International.

Licenciado em Economia pela Universidade de

Coimbra, Tiago Almeida Veloso detém ainda, uma pós-

graduação avançada em Direito Fiscal pela Faculdade

de Direito da Universidade de Lisboa.

Inicia a sua carreira profissional na Deloitte em Portugal,

no departamento de Consultoria Fiscal como Senior Tax

Consultant. Esteve diretamente envolvido na criação e

desenvolvimento da Nexia Portugal onde desempenhou

funções de Senior Tax Consultant no departamento de

Tax. Em 2009, ingressa na Baker Tilly, onde se encontra

até ao momento como Tax Partner.

Entre 2012 e 2019, é nomeado “Indirect Tax Leader” pela

International Tax Review. Membro do CT 196 -

Electronic Invoicing in Public Procurement Technical

Committee; do Tax Compliance Committee (DaVinci

Group) e do Private Clients Committee da Baker Tilly

International.

Associate Partner da área de Consultoria Fiscal da Baker Tilly desde 2016 onde tem como áreas de especialização a

restruturação de Grupos de Sociedades e apoio na resposta a pedidos de esclarecimento da Autoridade Fiscal.

Foi adjunto do Secretário de Estado das Finanças do XIX e XX Governos Constitucionais, com participação em várias

operações de privatização, concessões, renegociação de parcerias público-privadas e concessão de garantias financeiras

à exportação e investimento. É formado em Direito pela Universidade Católica do Porto e possui um MBA – The Lisbon

MBA.



Sónia Lopes Ribeiro desenvolveu a sua atividade

principalmente nas áreas de direito comercial e

societário, para vários clientes portugueses e

estrangeiros. No entanto, desde há vários anos, presta

assessoria regular em todos os tipos de questões

laborais e de segurança social, incluindo, entre outras,

reestruturações de recursos humanos (processos de lay

off, despedimentos e processos disciplinares); definição

de modelos de contratação e elaboração de

regulamentos internos; estabelecimento de modelos de

remuneração e de fringe benefits; representação de

clientes em processos administrativos e processos

judiciais, realização de auditorias legais preventivas e

para efeitos de transmissão de atividades / empresas.

Sónia também participa regularmente em seminários e

sessões de formação (especialmente em Espanha)

sobre Direito do Trabalho português.

Manuel Bruschy Martins integra o departamento de

Direito Comercial e Societário. Desenvolve a sua

atividade com especial destaque para as operações

societárias e comerciais de reorganizações e

reestruturações de grupos de empresas; fusões e

aquisições (M&A); due diligence; acordos parassociais;

joint ventures; contratos comerciais, com especial

incidência em contratos de agência, distribuição,

franquia, cessão de exploração, assistência técnica,

gestão, transmissão de ativos, fornecimento, prestação

de serviços; governo das sociedades (corporate

governance).
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Cada sessão decorrerá em
regime laboral das 14h30 às
17h30.

Valor total do Curso: € 950

• Os valores apresentados incluem a taxa de IVA de 23%

• As despesas com o presente curso não são dedutíveis à coleta do IRS, nos termos da legislação em vigor.

• Inscrições de grupo (mínimo de 3 pessoas) beneficiam de uma redução de 10% no valor apresentado.

• Clientes da Baker Tilly e da Belzuz Advogados usufruem de um desconto de 10%, cumulável ao anterior;

Para mais informações contacte:
Marketing e Comunicação 
marketing@bakertilly.pt
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Valor de 1 Módulo Individual: € 200






