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Módulo do Curso de Contabilidade  

OBJECTIVOS 

 Reconhecer critérios de verdade fiscal e ética profissional, desempenhando um papel de 
interlocutor entre a administração fiscal e o  contribuinte; 

 Reter todos os conceitos dos impostos a que estão sujeitos os contribuintes singulares ou 
coletivos; 

 Realizar exercícios de prática simulada. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Fiscalidade 

Organização do sistema fiscal português 
 

IRS 
Categorias do rendimento 
Deduções específicas e abatimentos permitidos  
Disposições comuns a todas as categorias de rendimentos  
Deduções à  coleta 
Determinação do rendimento coletável  
Retenções na fonte 
Procedimentos da empresa e dos empregados  
Preenchimento das declarações fiscais  
Liquidação e cobrança 
Trabalhadores independentes: regime simplificado ou contabilidade organizada 
 

IRC 
Determinação da matéria coletável 
Lucro contabilístico versus lucro tributável 
Cálculo do Imposto: Taxas, Coleta, Deduções à coleta  
Retenções na fonte 
Pagamentos por conta, especiais por conta e de final do ano  
Derrama 
Liquidação e pagamento 
Preenchimento do Mod. 22 e respetivos anexos  
Obrigações contabilísticas e declarativas   
Regime  simplificado 
 

IVA/RITI 
Operações tributáveis  
Regime do IVA e RITI  
Mecanismo  das deduções 
Apuramento do valor tributável  
Liquidação e pagamento  
Regimes especiais do imposto  
Regime dos pequenos retalhistas  
Declarações periódicas do IVA 
 

Imposto de Selo 
Incidência e Processamento  
 

BENEFÍCIOS 

 Perceba a organização do sistema fiscal português; 
 Não deixe escapar todos os conceitos dos impostos a que contri-

buintes singulares ou coletivos estão sujeitos; 
 Simule situações reais para executar na prática; 
 Identifique os critérios de verdade fiscal e ética profissional, de 

forma a saber reportar a informação. 
 

DESTINATÁRIOS 
 Administrativos e outros profissionais de escritório que preten-

dem atingir o estatuto de Técnico Auxiliar de Contas; 
 Gestores e empregados de pequenas e médias empresas com 

responsabilidades na viabilidade e eficiência administrativa destas; 
 Profissionais da área da Contabilidade, que visem a atualização de 

conhecimentos; 
 Estudantes da área de administração. 
 

CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO 
 Turmas com um máximo de 12 formandos;  
 Utilização de meios audiovisuais e informáticos adequados;  
 Documentação e material de suporte à formação. 
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HORAS 

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 


