Nome do Curso: noções Básicas de IRC, IRS e IVA
PÚBLICO-ALVO
Colaboradores das empresas com necessidade de formação prática capaz de ajudar a enfrentar os
desafios profissionais. Licenciados, Bacharéis e estudantes das áreas de Gestão, Contabilidade,
Economia e áreas afins com necessidade de formação prática e focalizada nas necessidades do mercado
de trabalho. Formandos que já trabalham na área contabilística e fiscal das empresas com necessidade
atualização.
OBJETIVOS
. Doar os participantes de conhecimentos fiscais básicos ao nível do IRC, IRS e IVA, que lhes permita
fazer uma gestão fiscal mais eficaz;
. Conseguir estabelecer relação entre os impostos e o impacto direto dos mesmos na atividade diária
dos participantes e/ou empresas onde colaboram.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Visão Genérica dos impostos em Portugal
2. Imposto sobre o Rendimento – IRS
 Incidência real
 Sujeito passivo e agregado familiar
 Residência fiscal e âmbito de sujeição
 Determinação do rendimento tributável
 Deduções e perdas
 Determinação do rendimento coletável
 Taxas
 Liquidação
 Retenção na fonte
3. Imposto sobre o Rendimento – IRC
 Incidência e extensão
 Período de tributação
 Isenções
 Regime de transparência fiscal
 Determinação da matéria coletável
 Isenções
 Taxas
 Liquidação
 pagamento
4. IVA
 Caracterização do regime atual do IVA
 Incidência objetiva
 Incidência subjetiva
 Localização das operações
 Facto gerador e exigibilidade do imposto










Isenções
Valor tributável
Taxas
Liquidação e dedução
Deduções parciais e regularizações
Obrigações de sujeitos passivos
Regularizações do imposto
Regimes especiais

Carga Horária e Área de Formação
Nº de horas: 09 Horas – Formação Presencial
Área de Formação: 344 Contabilidade e Fiscalidade
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

Calendarização
Período para a realização do curso: 21, 22 e 23 de março de 2018
Horário: 18h às 21h
Local: Sala de formação da CCAH - AH

Modalidade de Formação
Formação Contínua
Formador
Vitor Rosado
Formador e consultor certificado da empresa WESTKEY
Inscrição
€ 65,00 por participante inscrito através de empresa associada
€ 85,00 para não associados
Mínimo de formandos: 10
Máximo de formandos: 18
Data limite de inscrição: 15 de março de 2018
Observação
Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso
site (www.ccah.eu/formacao).

