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Cálculo do IRC 

Objetivos Gerais 

Este curso pretende dotar os participantes das seguintes competências: que os capacitem 

a compreender os métodos e regras de cálculo do imposto corrente IRC e especificações 

associadas. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Aplicar os métodos e regras de cálculo do IRC; 

 Compreender as condições e requisitos de regime de tributação dos grupos de 

sociedades. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a Chefes de Serviços de Contabilidade e Finanças e colaboradores 

dos serviços de contabilidade implicados na contabilização e cálculo do IRC. 

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 

18 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Cálculo do IRC 

 Especificações Gerais; 

 Cálculo da coleta; 

 Cálculo da tributação autónoma; 

 A derrama; 

 O Apuramento do imposto a pagar; 

 O cálculo do pagamento por conta e especial por conta; 

 A determinação e registo de impostos diferido. 
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Módulo II - Preços de transferência 

 Legislação Aplicável; 

 Aspetos a ter em consideração; 

 O processo de escolha dos métodos aplicáveis. 

 

Módulo III - Regime especial de tributação de grupos de sociedades 

 Requisitos de Aplicação do Regime; 

 Definição do grupo para efeitos fiscais; 

 Aspetos específicos a considerar; 

 Sociedades excluídas; 

 Condições de cessação do regime; 

 Matéria coletável e regime específico de dedução de prejuízos fiscais. 

 

Módulo IV - Especificações 

 Pessoas coletivas de utilidade pública e de solidariedade social; 

 Atividades Culturais, recreativas e desportivas; 

 Isenção de pessoas coletivas e outras entidades de navegação marítima ou aérea; 

 Outras Isenções. 

 

Módulo V - Convenções para evitar a dupla tributação 

 Royalties; 

 Serviços; 

 Juros; 

 Dividendos. 

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. 

  

http://www.highskills.pt/

