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DISFCFFIS028 

Fiscalidade e Auditoria Fiscal 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes de conhecimentos sobre os métodos de 

organização e dos procedimentos de auditoria fiscal, sobre o enquadramento legal da auditoria 

fiscal e sobre as questões de natureza fiscal relacionadas com as diferentes áreas da 

contabilidade. 

Objetivos Específicos 

No final do Curso os participantes saberão: 

 Apresentar flexibilidade de raciocínio fiscal necessária à identificação e resolução de 

problemas concretos e ao estudo do impacte fiscal da tomada de decisões 

operacionais e estratégicas na empresa; 

 Indicar o âmbito e o alcance de medidas, atuais e futuras, de reformulação do 

sistema fiscal português; 

 Manusear os principais códigos fiscais portugueses (IRC e IVA); 

 Analisar os principais procedimentos de auditoria fiscal. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a profissionais que estejam integrados em funções e áreas de actividade 

que envolvam estes domínios do conhecimento. 

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 - Os conceitos e âmbitos da “auditoria” e do “auditor (revisor) ”; 

Módulo II - A “auditoria financeira” ou “auditoria contabilística”; 

Módulo III - A auditoria financeira perante as leis que a regulamentam; 
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Módulo IV - Contabilidade e fiscalidade; 

Módulo V - Conceito e âmbito da “auditoria fiscal”; 

Módulo VI - A “auditoria fiscal” da administração fiscal; 

Módulo VII - Planeamento e prevenção fiscais; 

Módulo VIII - Auditoria fiscal; 

Módulo IX – Elaboração e revisão das declarações fiscais; 

Módulo X - Procedimentos e rotinas do auditor; 

Módulo XI - O contencioso fiscal; 

Módulo XII - A justiça tributária; 

Módulo XIII - As garantias do contribuinte; 

Módulo XIV - O procedimento tributário; 

Módulo XV - O processo tributário; 

Módulo XVI - A execução fiscal; 

    Módulo XVII - As infrações fiscais. 

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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