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DISFCFF041 

Gestão do Risco Fiscal 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências 

que lhes permitam adquirir uma abordagem de auditoria fiscal e desta forma controlarem 

eficazmente os riscos fiscais da empresa e identificarem as melhores práticas de gestão de 

um controlo fiscal.  

Mais que saberem respeitar as obrigações declarativas, os participantes ficarão aptos a 

controlar a exposição da empresa aos riscos fiscais, e sairão reforçados nas suas 

capacidades de detetar e avaliar os riscos fiscais incorridos pela empresa sobre os 

principais impostos.   

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Identificar os riscos fiscais da empresa;  

 Conduzir uma auditoria às declarações fiscais da empresa;  

 Gerir os procedimentos de controlo fiscal.   

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos os profissionais envolvidos e com responsabilidades ao nível 

da contabilidade e fiscalidade da empresa, nomeadamente, aos responsáveis pela área da 

contabilidade e aos financeiros.   

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 

 

 

http://www.highskills.pt/


 

 

Conteúdo de Formação a Distância 

 
 

       www.highskills.pt  |  geral@highskills.pt 
 

+351 217 931 365 | +244 94 112 60 90 | +258 841 099 522 | +238 924 20 25 | +239 999 25 15 
P063_00 

 

 

 

 

 

 

DISFCFF041 

Módulo I - Diagnosticar a Exposição ao Risco Fiscal   

 O contexto jurídico da vossa empresa;  

 O respeito das obrigações contabilísticas e declarativas;  

 Avaliação do controlo interno do vosso dispositivo declarativo;  

 Cartografia dos riscos fiscais.  

 

Módulo II - Auditoria do Imposto da Sociedade 

 Auditoria do pacote fiscal;  

 Os controlos específicos ligados à integração fiscal; 

 A securização dos preços de transferência;  

 Avaliação das consequências dos erros e omissões. 

 

Módulo III - Controlar o IVA 

 O controlo do IVA coletado;   

 O controlo do IVA dedutível: 

o Condições de forma; 

o Autoliquidação.   

 As especificidades das operações internacionais; 

 Os controlos de coerência: 

o CA3/DEB; 

o Volume de negócios declarado / volume de negócios contabilizado.   

 

Módulo IV - Auditoria do IRS  

 As zonas de risco de sobre declaração, softwares, bens alugados ou postos à 

disposição, agenciamentos e instalações;  

 Os riscos de insuficiência de declaração; 

 O controlo dos avisos de tributação; 

 A coerência entre valor acrescentado TP e IS.   

 

Módulo V - Antecipar e Gerir um Controlo Fiscal  

 O exame dos antecedentes fiscais;  

 A preparação: os dossiês de trabalho de oposição à administração; 

 A realização de um controlo fiscal: procedimentos, direitos e obrigações do 

contribuinte; 

 Os recursos possíveis. 

Metodologia 

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

da plataforma. 
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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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