
Curso avançado de contabilidade e fiscalidade aplicando o SNC
Aplicação das principais normas do SNC e suas implicações fiscais

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1149

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato presencial e 100% digital 

A contabilidade geral e financeira é assumidamente a base de tributação fiscal, com especial enfoque no CIRC. Torna-se,
pois, imprescindível conhecer os diversos modelos de contabilidade, as normas adequadas a usar e, para cada tema, a
incidência fiscal em IRC. Trata-se de um programa destinado a tratar os assuntos de forma global, numa abordagem
baseada na norma contabilística, mas também focada no conhecimento de todas as implicações fiscais que do CIRC
decorrem para cada tema.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer os diversos modelos de contabilidade e as opções possíveis, bem como os efeitos das mudanças
possíveis ou obrigatórias;
Discutir o tratamento contabilístico das operações mais correntes das empresas e as consequências fiscais
decorrentes da aplicação do CIRC, na ótica do balanço e da demonstração de resultados;
Saber preparar o anexo às contas.

Destinatários

Contabilistas certificados, diretores financeiros, técnicos de contabilidade e profissionais envolvidos no processo
contabilístico, fiscal e financeiro.

Percurso de aprendizagem

Os diversos modelos de contabilidade em Portugal

Análise das obrigações contabilísticas em função da dimensão das empresas.
Análise comparada dos diversos modelos.
As opções e as obrigações.
Consequências da mudança de modelo (ajustamentos de transição).

Estudo das normas e incidência fiscal em IRC

Ativos fixos tangíveis:

https://www.cegoc.pt/creditos-occ/


Mensuração inicial e subsequente: gastos capitalizáveis; custo e revalorização;
Depreciações e imparidades: métodos possíveis, definição e alteração de vidas úteis e valor residual;
Mapas fiscais a preencher;
Cálculo da tributação autónoma das viaturas e mapas fiscais a preencher;
Impostos diferidos.

Ativos intangíveis:
Mensuração inicial e subsequente: gastos capitalizáveis e gastos não capitalizáveis;
Amortizações e imparidades: métodos possíveis, definição e alteração de vidas úteis;
Mapas fiscais a preencher.

Propriedades de investimento:
Mensuração inicial e subsequente: custo e justo valor;
Alterações de classificação;
Depreciações e imparidades: métodos possíveis, definição e alteração de vidas úteis e valor residual;
Mapas fiscais a preencher;
Impostos diferidos.

Locações:
Operacional vs. Financeira;
Reconhecimento e mensuração na ótica financeira;
Registo das locações operacionais;
A tributação do uso e venda das viaturas: em IRC, IRS e Segurança Social;
Mapas fiscais a preencher.

Investimentos financeiros:
Tipos de investimentos financeiros;
Mensuração inicial e subsequente;
Imparidades contabilísticas e fiscais;
Mapas fiscais a preencher.

Contratos de construção:
Identificação dos contratos;
Registo com base na percentagem de acabamento;
Consequências fiscais e preenchimentos dos mapas e declarações respetivas.

Inventários:
Tipos de inventários e mensuração de entrada;
Capitalização de gastos;
Uso do inventário permanente vs. intermitente;
Custeio de saída e alteração de critério;
Quebras e ofertas;
Correções fiscais;
Comunicação de inventários.

Provisões e contingências:
Definições relevantes;
Esquema de decisão;
Mensuração de provisões e tratamento fiscal;
Utilizações e reversões;
Mapas fiscais a preencher;
Impostos diferidos.

Rédito:
Identificação, reconhecimento e mensuração;
Vendas a prestações;
Correções fiscais e impostos diferidos.

Benefícios dos empregados:
Benefícios de curto prazo;
Benefícios pós-emprego;
Benefícios por cessação de emprego;
Tributação em IRS e Segurança Social;
Tributação autónoma em IRC;
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Obrigações declarativas fiscais e de segurança social.
Gastos de financiamento:

Gastos capitalizáveis;
Ativos elegíveis para capitalização;
Cálculo e contabilização dos gastos;
Tratamento fiscal.

Alterações em taxas de câmbio:
Preços e posições em moeda diferente da moeda funcional;
Reconhecimento de diferenças cambiais: balanço vs. demonstração de resultados;
Tratamento fiscal.

Preparação do Anexo

Informações adicionais ao Balanço: para microentidades.
Informações a constar no anexo às contas.

Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos e aplicação prática, com base em casos de estudo.

Pontos fortes

Um programa com forte componente prática através da resolução de estudos de caso que lhe permite:

Dominar as transações correntes e a capacidade para identificar as diferenças face à fiscalidade a às obrigações
daí decorrentes;


