FORMAÇÃO
FISCALIDADE POR RUBRICAS DO CAPITAL PRÓPRIO E DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Lisboa: 22/10/19 | Porto: 24/10/19
Formadores: Dr. António Pereira da Silva, ROC
Dr. Henrique Moreira, Consultor Fiscal

objetivos
Dotar os participantes de um maior conhecimento dos procedimentos de verificação ou realização de testes substantivos à
fiscalidade das várias Áreas de trabalho do Capital Próprio e da Demonstração de Resultados (atividades não financeiras).

destinatários
Revisores Oficiais de Contas e seus colaboradores, Auditores com experiência, Técnicos Oficiais de Contas e Outros
Profissionais da área da Gestão com bons conhecimentos de fiscalidade.

razões para participar
Melhoria dos conhecimentos da fiscalidade global por Áreas de trabalho do Capital Próprio e da Demonstração de Resultados
e da forma de atuar para efeitos da medição do risco tendo em conta o negócio da empresa.

programa
Aspetos introdutórios
Classe 6 – Gastos

Classe 7 – Rendimentos

Custos das Mercadorias
Fornecimentos e Serviços Externos
- Subcontratos
- Fornecimentos e Serviços
- Combustíveis
- Rendas e Alugueres
- Despesas de Representação
- Royalties
- Deslocações e estadas
- Comissões
- Trabalhos Especializados
- Publicidade e Propaganda
Gastos com Pessoal
- Órgãos Sociais
- Pessoal
- Benefícios pós-emprego
Gastos de Depreciação e de Amortização
Perdas por imparidade
Perdas por reduções de justo valor
Provisões do Período
Outros Gastos e Perdas
- Impostos
- Dívidas incobráveis
- Perdas em inventários
- Gastos e Perdas em subsidiárias, associadas e
empreendimentos conjuntos
- Alienações e Abates
- Correções relativas a períodos anteriores
- Donativos
- Quotizações
- Ofertas
- Insuficiência da estimativa
Gastos e Perdas de Financiamento

Vendas
Prestações de Serviços
Trabalhos para a própria entidade
Subsídios à exploração
Reversões de Depreciações e de Amortizações, de perdas
por imparidade e de provisões
Ganhos por aumentos de justo valor
Outros Rendimentos e ganhos
- Rendimentos suplementares
- Recuperação de dívidas
- Ganhos em Inventários e em ativos não financeiros
- Rendimentos e Ganhos em subsidiárias associadas e
empreendimentos conjuntos
Juros, Dividendos e outros Rendimentos similares

preço
ROCs e colaboradores: 100€, outros profissionais: 150€

Classe 8 – Resultados
IRC
Classe 5 – Capital Próprio
- Alienações de ações/quotas próprias
- Doações
- Alterações de estimativas contabilísticas e erros

- Equivalência patrimonial
- Subsídios

