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Fiscalidade aduaneira
Procedimentos aduaneiros no comércio internacional

Presencial Essencial

Duração : 2 dias (14 horas)

Typology : Full immersion

Referência : 1240

Preço : 950,00 + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Objetivos :

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer os diversos tipos de intervenientes no comércio internacional e o seu papel;
Identificar a legislação relevante, nacional e europeia, e a sua aplicação a casos concreto;
Identificar os principais elementos que caracterizam o procedimento aduaneiro de importação, da classificação
pautal de mercadorias, valor aduaneiro e origem das mercadorias e de outros procedimentos aduaneiros.
Saber otimizar o processo logístico para aproveitar as normas especiais aplicáveis nas transações internacionais;
Aplicar a legislação nas diversas situações correntes das organizações;
Conhecer os direitos relativos às divergências para com a Autoridade Aduaneira.

Destinatários

Gestores de empresas, consultores, contabilistas, responsáveis financeiros, especialistas em mercados
internacionais e outras pessoas interessadas.

Percurso de aprendizagem

Enquadramento ao nível do comércio internacional

Identificar os diferentes “players” no comércio internacional e o papel das alfândegas.

Direito Aduaneiro

Conhecer a legislação da União Europeia e nacional.

Classificação pautal de mercadorias, valor aduaneiro e regras de origem

Identificar os três pilares aduaneiros e saber a sua aplicabilidade no procedimento aduaneiro e comércio
internacional.

Regimes aduaneiros

Conhecer os regimes aduaneiros e a sua utilização pelas empresas.

Dívida aduaneira e garantias

Definir divida aduaneira e conhecer os tipos de garantia e as modalidades de pagamento existentes.
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Legislação nacional aplicada à parte aduaneira

Conhecer a legislação nacional aplicada aos procedimentos aduaneiros.

Contencioso aduaneiro

Identificar os diplomas nacionais em sede de contencioso aduaneiro.

Métodos pedagógicos

Uma metodologia que inclui:

trocas de experiências práticas entre o grupo de participantes;
estudo de casos reais.

Pontos fortes

Domínio dos principais aspetos práticos da fiscalidade aduaneira;
Conhecimentos dos procedimentos, classificação aduaneira.


