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Regime de IVA nas Transmissões Intra- Comunitárias (RITI) 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes de conhecimentos dos conceitos, 

disposições e regras de localização os serviços no seio da UE bem como as regras aplicáveis 

ao RITI. 

Objetivos Específicos 

No final do curso de formação os formandos deverão: 

 Saber actuar face às obrigações decorrentes das operações intracomunitárias, bem 

como saber aplicar os procedimentos e conhecer as práticas de controlo. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos os colaboradores dos serviços de contabilidade implicados na 

contabilização do IVA que desejem melhorar os seus conhecimentos nestas áreas. 

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 

12 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Introdução e enquadramento 

 IVA em Portugal e novidades relevantes relacionadas com o IVA Intracomunitário; 

 IVA nas transições de Bens - Regime Provisório - (RITI): 

o Conceitos de aquisição intracomunitária de bens e transmissão 

intracomunitária de bens; 

o Regime geral e derrogações; 

o Regimes Particulares; 

o Enquadramento do RITI; 

o Caraterização do RITI. 

 Obrigações Fiscais Associadas as Operações Intracomunitárias. 

http://www.highskills.pt/
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    Módulo II - A tributação no RITI 

 Incidência Objetiva e Subjetiva; 

 Aquisição Intracomunitária e Operações Assimiladas; 

 Localização das Aquisições Intracomunitárias de Bens; 

 Operações Triangulares; 

 Localização dos Bens Sujeitos a Instalação ou Montagem; 

 Isenções; 

 Obrigações dos Sujeitos Passivos. 

 

Módulo III - As Regras de Localização das Prestações de Serviços (Inclui alterações ao 

Artº 6ºdo CIVA, regras gerais e exceções); 

    Módulo IV - O regime de reembolso; 

    Módulo V - Sessão de perguntas e respostas. 

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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