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                                                          Fiscalidade 

Objetivos Gerais 

Este curso tem como objetivo proporcionar aos participantes uma visão global do enquadramento 

fiscal, transpondo a disposições legais vigentes para a prática funcional da administração pública. 

Objetivos Específicos 

No final deste curso os formandos ficaram aptos a: 

 Diferenciar os impostos diretos e indiretos; 

 Aplicar as normas tributárias e as normas fiscais; 

 Identificar e perceber a aplicabilidade do IRS e IVA. 

Destinatários 

Dirigentes, Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

35 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – O Sistema Fiscal Português 

 Conceito e função do imposto. 

 Os diversos momentos da vida do imposto. 

 Classificação dos impostos: os impostos diretos e indiretos. 

Módulo II – Normas Tributárias 

Módulo III – Princípio da Legalidade Tributária 

 Aplicação das normas fiscais no tempo e no espaço: a retroatividade fiscal. 
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Módulo IV – Relação Jurídica Tributária 

 Sujeitos da obrigação tributária: a responsabilidade tributária e a substituição 

tributária. 

 Cumprimento da obrigação fiscal: a caducidade e a prescrição. 

Módulo V – IRS 

 Definição do Imposto 

 Categorias do IRS 

 Remunerações em espécie e outros Subsídios 

 Documentos vinculativos 

 Acto Isolado e obrigações fiscais 

 Retenções na fonte para as diversas categorias. Taxas de retenção na fonte 

 Isenções e dispensa de retenção. Retenções a não residentes 

 Obrigações fiscais e declarativas 

 Aplicação contabilística em POCP, do imposto 

Módulo VI – IVA 

 Definição do Imposto 

 IVA Liquidado e Suportado/dedutível 

 Regularizações de IVA (Notas de Crédito, Notas de Débito, lançamentos de correção) 

 Afetação real e pro-rata 

 Art.6-Aplicação na lei no espaço 

 Regime de IVA intracomunitário (RITI) 

 Obrigações declarativas e fiscais 

 Aplicação contabilística em POCP, do imposto 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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