
 
 
Fiscalidade na Empresa 

 
Público-Alvo 
 

Colaboradores dos serviços de contabilidade e finanças que tenham necessidade de formação 
de base em fiscalidade ou de actualizar os seus conhecimentos. 
Objectivos 
 
- Identificar as matérias fiscais relacionadas com o imposto sobre o rendimento e sobre o valor 
acrescentado. 
- Aplicar a respectiva legislação no contexto das suas actividades. 
 

Conteúdo Programático 
 
Módulo 1 - Noções de Fiscalidade 
• Imposto 
• Função dos impostos 
• Fases do Imposto 
• Normas de incidência 
• Elementos da Obrigação 
• Normas de lançamento 
• Normas de liquidação 
• Normas de Cobrança 
• O sistema fiscal português 
 
Módulo 2 – IRC 
• Incidência, base de imposto, isenções, definição matéria colectável, determinação do lucro 
tributável, liquidação e cálculo de imposto; 
• Preenchimento da Dec. Mod. 22;  
• Determinação dos pagamentos por conta e especial por conta; 
• Preenchimento da Dec. Anual de Informação Contabilística e Fiscal. 
 
Módulo 3 – IRS 
• Base de imposto, definição de Rendimentos da Cat. A, B e G;  
• Regime simplificado e Regime da contabilidade organizada; 
• Cálculo das mais-valias;  
• Preenchimento da Dec. Mod. 3. 
 
Módulo 4 - IVA 
• Incidência de Imposto; 
• Conceito de transmissão e prestação de serviços; 
• Isenções; 
• Valor tributável; 
• Casos práticos. 
 
Módulo 5 - Património 
Incidência, taxas e cálculo do IMT; 
Exemplos práticos. 
 



   
 

 

Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 30 – Formação Presencial 
Área de formação: 344 – Contabilidade e Fiscalidade 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 11 a 15 de Outubro de 2010 
Horário: 14h00 às 20h00 
 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 
 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
Formador 
 
Dr. Alcídio Sousa 
 
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 
 
Formador e Consultor Certificado. 
 
Observações 
 
 
€200,00 Por participante - As empresas associadas da CCAH, terão um desconto de 55% nas acções de 
formação.  
Os inscritos que efectuarem o pagamento no acto da inscrição, terão um desconto de 5%.  
 
Plano Fidelidade – Conheça as Vantagens. 
 
 

 
Projecto Co-Financiado 

 

 


