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Infrações Tributárias 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos que lhes permitem 

compreender o âmbito e especificidades das disposições relativas à lei geral tributária. 

Objetivos Específicos 

No final da formação os formandos deverão ser capazes de: 

 Compreender a lei geral tributária; 

 Identificar as responsabilidades e os riscos das infrações tributárias; 

 Antecipar e aplicar as precauções elementares. 

Destinatários 

Este Curso destina-se essencialmente a Quadros Superiores da empresa, ROC s e TOC s. 

 

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 - A Lei Geral Tributária 

 Breve evolução e alterações recentes; 

 Classificação de tributos; 

 Pressupostos dos tributos; 

 Aplicação temporal e especial; 

 A gestão dos negócios; 

 Domicílio Fiscal; 

 Acesso a informações e documentos bancários. 
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    Módulo II - A Responsabilidade Tributária 

 Substituição tributária; 

 As diferentes responsabilidades: 

o Tributária; 

o Dos membros de corpos sociais e responsáveis técnicos; 

o Gestores de bens ou direitos de não residentes. 

    Módulo III - Procedimento Tributário 

 Início do Procedimento; 

 Instrução; 

 Meios de prova; 

 Valor probatório; 

 Revisão dos atos tributários; 

 Impugnação judicial; 

 Manifestações de Fortuna; 

 Definição da matéria tributável; 

 Revisão de Procedimentos. 

 

    Módulo IV - Regime Geral das Infracções Tributárias 

 O âmbito de aplicação; 

 O conceito de infração e exemplos; 

 Responsabilidade das pessoas coletivas e equiparadas; 

 Responsabilidade civil pelas multas e coimas; 

 Os crimes tributários e penas aplicáveis; 

 As contra-ordenações; 

 O processo penal tributário. 

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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