
 
TABELA DE TAXAS e COMISSÕES 
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Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários, os investidores não profissionais devem analisar atentamente o preçário 
para calcular os encargos totais previsíveis do investimento a realizar, incluindo de detenção de valores mobiliários, e compará-los com os 

eventuais rendimentos esperados. Antes de contratar o serviço devem sempre consultar as recomendações da CMVM disponíveis no sítio da 
CMVM na Internet (www.cmvm.pt) onde podem também comparar os preçários dos intermediários financeiros autorizados e efetuar 

simulações de custos. 
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1. Geral 
 

Título BÁSICO, 
STANDARD, PROFISSIONAL 

PREMIUM BÁSICO, PREMIUM STANDARD, 
PREMIUM PROFISSIONAL 

Abertura e fecho de uma 
conta Grátis Grátis 

Taxa Mensal de 
manutenção de Conta Grátis ou até 10 EUR1) Grátis ou até 10 EUR1) 

Comissão de 
levantamento de fundos 

da Conta 
de Trading em 

montantes inferiores a 
200 EUR 

20 EUR 20 EUR 

Taxa sobre a preparação 
e envio de um 

relatório diário sobre as 
operações conduzidas 

na conta do Cliente, em 
suporte de papel 

25 EUR 25 EUR 

Taxa sobre a preparação 
e envio de outros 

relatórios, em particular 
relatórios mensais da 
conta do Cliente, ou 

sobre o envio de 
Regulamentos devido a 

novas alterações. 

75 EUR 75 EUR 

Juros de penalização Taxa legal aplicada aos juros de mora Taxa legal aplicada aos juros de mora 



Taxa de transferência nas 
Contas de Trading 

através de cartão de 
débito ou crédito 

0 EUR 0 EUR 

Taxa de transferência nas 
Contas de Trading 
através de PayPal 

0 EUR 0 EUR 

Taxa para cada caso de 
preparação e envio de 

relatórios diários / 
confirmações sobre a 

execução de ordens do 
Cliente em papel 

50 EUR+ 0,3 EUR para cada página + uma taxa no valor 
de custos de entrega de correio para cada preparação e 

envio de uma declaração de Instrumentos financeiros em 
carteira e dinheiro ou informações sobre custos e taxas 

pagas 

50 EUR+ 0,3 EUR para cada página + uma taxa no valor 
de custos de entrega de correio para cada preparação e 

envio de uma declaração de Instrumentos financeiros em 
carteira e dinheiro ou informações sobre custos e taxas 

pagas 

Taxa de reenvio, cada 
caso de preparação e 

envio de documentos de 
informação chave 

sobre instrumentos 
financeiros XTB (os 

chamados "KIDs") em 
formulário em papel 

50 EUR+ 0,3 EUR para cada página + uma taxa no valor 
de custos de entrega de correio para cada preparação e 

envio de uma declaração de Instrumentos financeiros em 
carteira e dinheiro ou informações sobre custos e taxas 

pagas 

50 EUR+ 0,3 EUR para cada página + uma taxa no valor 
de custos de entrega de correio para cada preparação e 

envio de uma declaração de Instrumentos financeiros em 
carteira e dinheiro ou informações sobre custos e taxas 

pagas 

Taxa por cada 
preparação e envio de 

uma 
declaração de 

instrumentos financeiros 
em 

carteira e numerário ou 
sobre custos e taxas 

pagas em formato de 
papel 

50 EUR+ 0,3 EUR para cada página + uma taxa no valor 
de custos de entrega de correio para cada preparação e 

envio de uma declaração de Instrumentos financeiros em 
carteira e dinheiro ou informações sobre custos e taxas 

pagas 

50 EUR+ 0,3 EUR para cada página + uma taxa no valor 
de custos de entrega de correio para cada preparação e 

envio de uma declaração de Instrumentos financeiros em 
carteira e dinheiro ou informações sobre custos e taxas 

pagas 

A taxa de juros dos 
fundos dos Clientes, 

devido 
à XTB, de acordo com a 

cláusula 4.19 dos 
Termos e Condições 

Gerais. 

A taxa de juros anual média varia de 0% a 6.5%2)  



Comissão para uma 
transação na Conta 

Profissional ou 
PROFISSIONAL PREMIUM 

- para 
abrir e fechar 

3,5 EUR por 1 Lot 
Excluíndo: CFDs sobre Ações, CFDs sobre ETFs, Ações Sintéticas, e criptomoedas 

Serviço de relatórios 
regido pelos Termos e 

condições do serviço de 
delegação de relatórios 
de transações à X-Trade 
Brokers DM S.A. por um 

cliente que seja uma 
contraparte financeira ou 

uma contraparte não 
financeira "plus" 

Grátis 
 

Comissão para uma 
transação na Conta 

Profissional ou 
PROFISSIONAL PREMIUM 

- para 
abrir e fechar 

Por transação em CFDs baseados em criptomoedas para o volume de: 
Instrumento Comissão Volume 

BITCOIN 3,5 EUR 1 
ETHEREUM 3,5 EUR 10 

RIPPLE 3,5 EUR 10000 
LITECOIN 3,5 EUR 100 

BITCOINCASH 3,5 EUR 10  
Comissão deduzida ao 

volume de negócios nos 
seguintes instrumentos: 
ITA.40, ITA.40., ITA.40. 
ITA.40 +, e ITA40.cash 

Taxa fixa relacionada ao valor da transação nocional, de acordo com a tabela abaixo3): 
Valor da transação Taxa 
0-2,500 EUR 0,25 EUR 
2,500- 5,000 EUR  0,5 EUR 
5,000- 10,000 EUR 1 EUR 
10,000- 50,000 EUR 5 EUR 
50,000- 100,000 EUR 10 EUR 
100,000- 500,000 EUR 50 EUR 
500,000- 1,000,000 EUR 100 EUR 
over 1,000,000 ERU 200 EUR 

 

1) Apenas se duas estas condições forem cumpridas simultaneamente, é cobrada uma taxa mensal de 10 euros: 
a) nos últimos 365 dias não houve abertura ou fecho de posições na conta do Cliente, 
e 
b) nenhum depósito em dinheiro foi feito nos últimos 90 dias na conta. 
No caso de insuficiência de fundos, uma taxa é cobrada no valor dos fundos restantes na conta do Cliente. Antes da cobrança da taxa, os valores são convertidos para a 
moeda da conta. 

2) O intervalo de taxas de juros indicado representa os juros pagos sobre depósitos overnight em EUR válidos na data de publicação desta Tabela. 
3) A Taxa resultante do imposto FTT é deduzida no dia útil seguinte ao dia em que a Transação foi executada. 



2. Tabela de Comissões e Taxas de CFDs sobre Ações e CFDs sobre ETFs 
Mercado Comissão por transação (cada abertura ou 

fecho de posição num determinado 
mercado1)) 

Markup incluído no 
Spread 2) 

Taxa deduzida equivalente 
de dividendo devido ao 

Cliente em um 
determinado mercado3) 

CFDs sobre Ações EUA 0,00% do valor da transação, mínimo de 0 USD 
 

0.30% 30.00% 

CFDs sobre Ações UK 
0,00% do valor da transação, mínimo de 0 EUR 

 
0.30% 0.00% 

CFDs sobre Ações UK 
Internacional 

0,00% do valor da transação, mínimo de 0 USD 
 

0.30% 15.00% 

CFDs sobre Ações 
Portugal 

0,00% do valor da transação, mínimo de 0 EUR 
 

0.30% 25.00% 

CFDs sobre Ações 
Espanha 

0,00% do valor da transação, mínimo de 0 EUR 
 

0.30% 19.00% 

CFDs sobre Ações 
Alemanha 

0,00% do valor da transação, mínimo de 0 EUR 
 

0.30% 26.375% 

CFDs sobre Ações 
República Checa 

0,00% do valor da transação, mínimo de 0 CZK 0.30% 15.00% 

CFDs sobre Ações 
França 

0,00% do valor da transação, mínimo de 0 EUR 
 

0.30% 26.50% 

CFDs sobre Ações 
Itália  
 

0,00% do valor da transação, mínimo de 0 EUR 
 

Além disso, uma taxa fixa relacionada ao 
valor da transação nocional deve ser paga. A 
tabela abaixo apresenta os intevalos de 
valores de transação nocionais e os valores 
de taxa relacionados4): 

Valor de transação Taxa 
0-2,500 EUR 0,25 EUR 
2,500- 5,000 EUR  0,5 EUR 
5,000- 10,000 EUR 1 EUR 
10,000- 50,000 EUR 5 EUR 
50,000- 100,000 EUR 10 EUR 
100,000- 500,000 EUR 50 EUR 
500,000- 1,000,000 EUR 100 EUR 
Acima de 1,000,000 EUR 200 EUR 

 

0.30% 26.00% 

CFDs sobre Ações 
Suiça 

0,00% do valor da transação, mínimo de 0 EUR 0.30% 35.00% 
 



CFDs sobre Ações 
Países-Baixos 

0,00% do valor da transação, mínimo de 0 EUR 
 

0.30% 15.00% 

CFDs sobre Ações 
Bélgica 

0,00% do valor da transação, mínimo de 0 EUR 
 

0.30% 30.00% 

CFDs sobre Ações 
Dinamarca 

0,00% do valor da transação, mínimo de 0 EUR 
 

0.30% 27.00% 

CFDs sobre Ações 
Filândia 

0,00% do valor da transação, mínimo de 0 EUR 
 

0.30% 20.00% 

CFDs sobre Ações 
Noruega 

0,00% do valor da transação, mínimo de 0 EUR 
 

0.30% 25.00% 

CFDs sobre Ações 
Suécia 

0,00% do valor da transação, mínimo de 0 EUR 
 

0.30% 30.00% 

CFDs sobre ETFs 
Europa 

0,00% do valor da transação, mínimo de 0 EUR 0.30% 
 

30.00% 
 

CFDs sobre ETFs EUA 
0,00% do valor da transação, mínimo de 0 USD 

 
0.30% 30.00% 

1) a taxa deverá ser convertida na moeda na qual a Conta é mantida, mediante o uso da Taxa de Câmbio X-Trade no momento da conclusão da transação 
2) o Markup está incluído no Spread apresentado numa Conta de Investimento. Metade do valor do Markup (0,15%) é deduzido do preço de venda e a outra metade é 

adicionada ao preço de compra. 
3) A XTB credita na Conta do Cliente o equivalente ao dividendo reduzido pela taxa. 
4) A taxa resultante do imposto italiano FTT é calculada no dia útil seguinte após o dia da execução da transação. 
 
3. Tabela de Comissões e Taxas de Ações Sintéticas (modo de fecho apenas aplicado - é proibido abrir novas posições) 

Mercado Comissão por transação em derivados – Ações 
Sintéticas para um mercado em particular1) 

Taxa deduzida equivalente 
de dividendo devido ao 

Cliente em um 
determinado mercado2) 

Taxa por conversão de 
moeda 3) 

Ações Sintéticas Bélgica 0,10%  do valor da transação, mínimo de 8 EUR 30.00% 0,5% 

Ações Sintéticas França 0,10%  do valor da transação, mínimo de 8 EUR + 
0,20% do valor da transação (relativo à taxa FTT) 

26.50% 0,5% 

Ações Sintéticas Espanha 0,10%  do valor da transação, mínimo de 8 EUR 19.00% 0,5% 

Ações Sintéticas Países-baixos 0,10%  do valor da transação, mínimo de 8 EUR 15.00% 0,5% 

Ações Sintéticas Alemanha 0,10%  do valor da transação, mínimo de 8 EUR 26.375% 0,5% 

Ações Sintéticas Polónia 0,25%  do valor da transação, mínimo de 25 PLN 19.00% 0,5% 

Ações Sintéticas Portugal 0,10%  do valor da transação, mínimo de 8 EUR 25.00% 0,5% 



Ações Sintéticas República Checa 0,25%  do valor da transação, mínimo de 300 CZK 15.00% 0,5% 

Ações Sintéticas Suíça 0,10%  do valor da transação, mínimo de 8 CHF+ 
0,075% do valor da transação (relativo ao imposto de 

selo) 

35.00% 0,5% 

Ações Sintéticas Reino Unido 0,10%  do valor da transação, mínimo de 8 GBP+ 
0,5% do valor da transação (relativo ao imposto de 

selo) 

0.00% 0,5% 

Ações Sintéticas UK International 0,10%  do valor da transação, mínimo de 8 GBP+ 
0,5% do valor da transação (relativo ao imposto de 

selo) 

15.00% 0,5% 

Ações Sintéticas Itália4) 0,08%  do valor da transação, mínimo de 8 EUR+ 
0,07% do valor da transação4) 

Além disso, uma taxa fixa relacionada ao valor da 
transação nocional deve ser 
paga. A tabela abaixo apresenta os brackets de valores 
26.00% 0,5% de transação nocionais e os valores de 
taxa relacionados4): 

Valor da transação Taxa 
0-2,500 EUR 0,25 EUR 
2,500- 5,000 EUR  0,5 EUR 
5,000- 10,000 EUR 1 EUR 
10,000- 50,000 EUR 5 EUR 
50,000- 100,000 EUR 10 EUR 
100,000- 500,000 EUR 50 EUR 
500,000- 1,000,000 EUR 100 EUR 
Acima de 1,000,000 EUR 200 EUR 

 

26.00% 0,5% 

Ações Sintéticas US 0,10%  do valor da transação, mínimo de 8 USD0+ 
0,00221% do valor da transação (relativo à “Sec Fee”) 

30.00% 0,5% 

1) A taxa deverá ser convertida na moeda na qual a conta é mantida, mediante o uso da Taxa de Câmbio XTB no momento da execução da transação. 
2) A XTB credita na Conta do Cliente o equivalente ao dividendo deduzido pela taxa. 
3) Todas as conversões de divisa dos lucros ou perdas de negociação, comissões, taxas de empréstimo de ações (swap) estão sujeitas a uma majoração de 0,5% sobre a 
Taxa de Câmbio, conforme definido no GTC. 
 
Exemplo 
A abertura de uma posição longa em CFDs em ações cotadas em EUR numa conta em USD será sujeita ao câmbio de moeda com base no seguinte padrão: ASK EUR / USD 
+ 0,5% * mid. A posição curta estará sujeita à conversão de moeda com base no BID EUR / USD -0,5% * MID. 
A abertura de uma posição longa em CFDs em ações cotadas em USD numa conta em EUR será sujeita ao câmbio de moeda com base no seguinte padrão: BID EUR / USD 
-0,5% * mid. A posição curta estará sujeita à conversão de moeda com base em ASK EUR / USD + 0,5% * MID. 
4) A taxa resultante do imposto FTT é calculada no dia útil seguinte após o dia da execução da transação. 
 



4. Instrumentos de mercados organizados (OMI) 
 

Comissões sobre transações 
Comissão de Transação OMI (Ações, ETFs) 1) Taxa para conversão de moeda2) 

Tarifa válida até atingir um volume de negócios 
acumulado de 100.000 EUR em um determinado 

mês em todas as contas registadas 

Tarifa válida para qualquer negócio após exceder 
100.000 EUR de volume de negócios acumulado 

para todas as contas registadas dentro de um mês 3)4) 
0%, mínimo 0 EUR 0.2%, mínimo 10 EUR 0,5% 

1) A taxa será convertida para a moeda em que a conta é mantida de acordo com a Taxa de Câmbio XTB no momento da execução da transação. 
2) A todas as conversões de moeda relacionadas à negociação em Instrumentos de Mercado Organizado (Ações, ETFs) e eventos corporativos estão sujeitas a uma majoração 
de 0,5% em relação à Taxa de Câmbio conforme definido no GTC. 
Exemplo: 
A abertura de uma posição longa em Ações e ETFs (OMI) listada em EUR em conta USD estará sujeita a conversão de moeda de acordo com a Taxa de Câmbio XTB, com 
base no seguinte padrão: ASK EUR / USD + 0,5% * mid. A posição curta estará sujeita à conversão de moeda com base no BID EUR / USD -0,5% * mid. 
A abertura da posição longa em ações e ETFs (OMI) listada em USD na conta EUR estará sujeita à conversão de moeda de acordo com a Taxa de Câmbio XTB, com base 
no seguinte padrão: ASK EUR / USD + 0,5% * mid. A posição curta estará sujeita à conversão de moeda com base no BID EUR / USD -0,5% * mid.  
3) Exemplo: vamos considerar um cenário em que um cliente negocia 5 vezes em um mês. O valor acumulado das primeiras 4 transações é igual a 95.000 EUR. O valor 
nominal da quinta transação (compra de ações listadas na Alemanha) é de 7,500 EUR. A comissão cobrada neste caso será igual ao valor mínimo de 10 EUR ([2,500 EUR x 0.2%] < 10 EUR). . Para 
converter o valor nominal da ordem em EUR, a XTB usa as taxas de mercado apresentadas na plataforma de negociação xStation. Se a XTB cotar 
uma determinada taxa de conversão de EUR, essa conversão ocorre diretamente na taxa média ((bid + ask) / 2). Se a taxa direta não estiver disponível na plataforma de 
negociação, o XTB primeiro converterá o valor nominal em USD e depois em EUR. Em ambas as etapas, o XTB usará a taxa média das cotações. 
4) O limite de 100.000 EUR será aplicado a partir de 12 de outubro de 2020 
 

Taxas e impostos impostos pelas autoridades locais 
Mercado Taxa/Imposto 1) Taxa 

França Taxa de Transações Financeiras Francesa (FTT) 
0.3% do valor das ações 

adquiridas 2) 

Spain Taxa de Transações Financeiras Espanhola (FTT) 
0.2% do valor das ações 

adquiridas 3) 

USA Sec Fee 
0.00221% do valor das ações 

vendidas 
 
 
 

Great Britain 

Stamp Duty Reserve Tax (for securities issued by entities headquartered in Ireland) 1% do valor da transação de 
compra 

Stamp Duty Reserve Tax (for securities issued by entities headquartered outside 
of Ireland) 

0.5% do valor da transação de 
compra 

PTM Levy 

1 GBP por transação se a 
consideração total do negócio 

relevante for superior a 
£10,000 4) 

Italy Taxa de Transações Financeiras Italiana (FTT) 
0.1% do valor das ações 

adquiridas 5) 



1)  Os impostos são deduzidos no dia útil seguinte ao dia em que a Operação foi executada. 
2)  A FTT negociações sobre ações de empresas com capitalização de mercado superior a mil milhões de euros, a lista das empresas listadas afetadas pode ser encontrada 

aqui: 
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9789-PGP 

3)  A FTT negociações sobre ações de empresas com capitalização de mercado superior a mil milhões de euros, a lista das empresas listadas afetadas pode ser encontrada 
aqui: 
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/604/Relacion_So
ciedades_web.pdf 

4)  O PTM Levy é devido nas negociações de títulos de empresas constituídas no Reino Unido, nas Ilhas do Canal ou na Ilha de Man e cujas ações estão admitidas à 
negociação num mercado regulamentado ou sistema de negociação multilateral do Reino Unido.  

5)  O imposto não se aplica a transações relativas a ações de empresas com capitalização inferior a 500 milhões de euros. 

 
 

 Outras taxas1) 
 

Tipo de taxa Taxa 

 
Taxa de transferência de saída de OMI 

Ativos lista em Espanha: 0,10% do valor dos valores mobiliários por ISIN (mínimo 100 EUR) 

Outros mercados 25 EUR por ISIN 2) 

Transferência OMI entre contas 
diferentes na xStation  

0,5% do valor da transação de compra por ISIN (mínimo 25 EUR) 2) 

Comprovantivo de depósito mínimo 250 EUR 

Inscrição para uma assembleia geral de 
acionistas 

mínimo 250 EUR 

Envio de votos na assembleia geral 10 EUR 

Taxa de custódia 0.2% ao ano, mínimo de 10 EUR por mês para o valor médio diário da carteira superior a 
250,000 EUR 3)  

1) A taxa deve ser convertida para a moeda em que a conta é mantida de acordo com a taxa de câmbio XTB no momento da execução da transação. 
2) A taxa mínima é cobrada na conta da qual os títulos serão transferidos (a moeda da conta determina a moeda da taxa). 
3) Exemplo: assumindo que o valor médio diário da carteira por um mês é igual a 300.000 EUR, uma taxa mínima de 10 EUR será cobrada ([50.000 EUR x 0,2% x 1/12] <10 EUR) 

 
 

Impostos retidos na fonte 
 

As ações dos Clientes XTB são registadas na conta coletiva mantida pelo Depositário. No caso de pagamento de dividendos, o contribuinte retido na fonte é o banco designado 
para um determinado mercado pelo Depositário XTB. O contribuinte não tem conhecimento da identidade dos clientes XTB (beneficiários efetivos) e, portanto, da sua 
residência fiscal. Para jurisdições onde os tratados de dupla tributação possam ser aplicáveis, o contribuinte, incapaz de identificar a residência fiscal do proprietário das 
ações, pode não aplicar as disposições desses tratados de dupla tributação. Nesse caso, o contribuinte é obrigado a aplicar a maior taxa de retenção na fonte prevista pelos 
regulamentos locais (por exemplo, 30% para ações listadas nos EUA, 35% para ações listadas na República Checa, 35% para ações listadas em Portugal). 

 



5. Taxas de redistribuição dos dados da bolsa de valores emitidos pela Bolsa de Valores de Varsóvia (GPW) via Internet 
 

Pessoas naturais 
Acesso a dados em tempo real - uma oferta Stock CFDs, uma oferta Synthetic Stocks, 

uma oferta OMI, Polónia, Nível 1 
Grátis 

 
 
6. Disposições Gerais 

 
Outros custos relacionados com Transações em XTB, e.G. Spreads, Margem, pontos SWAP ou outras comissões e taxas, que o Cliente deve pagar ao XTB, são descritos em 
outras Tabelas de Condição e Tabelas de Margem disponíveis no site do XTB 
 
 

7. Tabela de taxas de câmbio XTB 
 
A fim de converter posições específicas na moeda da conta do cliente, em cada Transação do Cliente, a XTB usa as taxas de compra e venda, da Oferta Básica 
para todos os Instrumentos Financeiros na Plataforma de Transação xStation e para Instrumentos CFD baseados em matérias-primas, índices e metais na 
plataforma MT4. A conversão de Instrumentos Financeiros, com base nas taxas de câmbio dos pares de moedas na Plataforma MT4, é realizada à taxa do tipo 
de Conta de Investimento do Cliente. A especificação das ofertas individuais pode ser encontrada no link. 
 
Se a XTB não cotar um par que permita converter diretamente um dos parâmetros de transação para a moeda da Conta de Investimento, a conversão é 
feita convertendo o parâmetro em USD e, em seguida, na moeda da Conta de Investimento. 
 
A XTB informa na tabela de Taxas e comissões sobre taxas adicionais que podem surgir. 
 
A tabela abaixo apresentam a taxa, que é utilizada para converter um determinado parâmetro de uma Transação para a moeda da Conta de Investimento 
do Cliente. 

 Instrumentos CFD Instrumentos OMI 

Margem (taxa bid1) + taxa ask2) )/2 N/A 

Resultado da transação 

Para transações Forex: 
Taxa bid - para as transações de compra, 
Taxa ask - para as transações de venda; 

 
Para outros CFDs: 

Taxa bid - para Instrumentos Financeiros, para os quais existe uma 
taxa de conversão direta 

 
Se não existir uma taxa de conversão direta para Transações CFD, o 
resultado será primeiramente convertido em USD na taxa bid para 
posições de compra e na taxa ask de posições de venda. Em seguida, 

N/A 



na moeda da Conta de Investimento com a taxa bid para posições de 
compra e a taxa ask para posições de venda. 

Comissão Taxa ask Taxa ask 

Valor de pontos de troca e valor de 
rollover de posição 

(taxa bid + taxa ask)/2 N/A 

FTT, outras taxas / impostos 
De acordo com a taxa de oficial fixada pelo Banco Nacional da 

Polónia do dia anterior 
De acordo com a taxa de oficial fixada pelo Banco Nacional 

da Polónia do dia anterior 

Ações corporativas (dividendos, 
equivalentes de dividendo, taxa sobre o 
equivalente a dividendo, equivalente a 

direitos de subscrição, etc.) 

Para CFDs sobre Ações e CFDs sobre ETFs: 
Taxa bid – para fluxos de caixa positivos 
Taxa ask - para fluxos de caixa negativos 

Taxa bid – para fluxos de caixa positivos 
Taxa ask - para fluxos de caixa negativos 

Valor nominal de compra / venda N/A 

Taxa ask + margem especificada na tabela Taxas e 
comissões - para ordens de compra 

Taxa bid + margem especificada na tabela de taxas e 
comissões - para pedidos de venda 

 
1) Preço para a transação de compra. 
2) Preço para a transação de venda. 


