INSTITUTO DE FORMAÇÃO ACTUARIAL

MODELO 22 DO IRC
Apuramento do Imposto
sobre o
Rendimento das Pessoas Coletivas
12 e 13 de março de 2020

Programa
Apuramento do Lucro Tributável/Prejuízo Fiscal
Variações Patrimoniais
Correções ao Resultado Contabilístico Previstas no CIRC

Determinação da Matéria Coletável e Coleta
Dedução de Prejuízos Fiscais
Taxas

Deduções à Coleta
Benefícios Fiscais
Pagamentos por Conta
Dupla Tributação Internacional

Apuramento do Imposto a Pagar ou Receber
Derrama
Tributações Autónomas

Preenchimento da Declaração de Rendimentos
Modelo 22 e Anexos
das
Pessoas Coletivas e Outras Entidades Residentes
que
Exerçam, a Título Principal,
Atividade Comercial, Industrial ou Agrícola
Casos Práticos e Esclarecimento de Dúvidas
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Sobre o Curso:
Objetivo:

Responder às solicitações daqueles que tenham necessidade de
atualização e aprofundamento dos seus conhecimentos das
matérias fiscais e das correspondentes obrigações fiscais
declarativas, no que concretamente diz respeito à Declaração de
Rendimentos Modelo 22 e respetivos anexos, das Pessoas Coletivas
e Outras Entidades Residentes que exerçam, a título principal,
atividade comercial, industrial ou agrícola.
Pretende-se que no final da ação de formação, os formandos na
mesma
presentes
possuam
competências
(conhecimentos,
capacidades e comportamentos) que lhes permitam:







Conhecer os ajustamentos fiscais a efetuar ao “resultado
contabilístico” para determinar o lucro/prejuízo fiscal;
Apurar a matéria coletável e respetiva coleta;
Identificar e calcular as deduções à coleta;
Calcular o montante das tributações autónomas e derrama;
Preencher a declaração de rendimentos Modelo 22 e
respetivos anexos.

No decurso e/ou no final da ação de formação, far-se-á o
diagnóstico dos conhecimentos adquiridos e da sua aplicabilidade
prática no âmbito da concreta atividade laboral dos formandos
presentes.

Destinatários:

Áreas financeiras e de contabilidade, de recursos humanos, de
gestão, de fiscalidade, técnicas e de consultoria e todos aqueles
que, em qualquer tipo de empresa/instituição, possam ter
necessidade de, pelas funções que exercem, ter conhecimentos no
domínio da fiscalidade, concretamente ao nível ao apuramento do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas.

Horário:

O curso terá a duração de 14 horas e realizar-se-á nas datas
indicadas, entre as 9h30m e as 17h30m.

Monitoragem:

A condução da ação de formação estará a cargo de Telma
Lourenço, Licenciada em Gestão de Empresas e Mestre em
Contabilidade com especialização na área da Fiscalidade.
Telma Lopes Lourenço é Inspetora Tributária, exercendo funções na
AT Autoridade Tributária e Aduaneira e sendo ainda docente
universitária.

Metodologia:

A ação de formação realizar-se-á com base numa metodologia
eminentemente ativa e prática, em que se visará adaptar os
conhecimentos teóricos que serão transmitidos, à realidade com a
qual os formandos se deparam ou poderão deparar no dia a dia,
por força das funções que desenvolvem.

Documentação: Será distribuída documentação referente ao curso e às diversas
matérias abordadas, a qual facilitará o aproveitamento da ação de
formação, servindo como elemento de consulta futura.

Preço:

Os preços de inscrição serão, consoante o número de inscrições
formalizadas pela mesma entidade, os seguintes:
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Valor a Pagar

1ª inscrição

2ª inscrição

3ª inscrição
e seguintes

450,00 €

405,00 €

370,00 €

A todos os valores apresentados acresce IVA à taxa em vigor.

Condições:

O curso realizar-se-á desde que exista um número mínimo de 6
inscrições.
Eventuais anulações de inscrições efetuadas devem ser
comunicadas ao Instituto de Formação Actuarial, até 48 horas (2
dias úteis) antes da data de realização do curso, reservando-se
esta instituição o direito de proceder à cobrança integral do valor
daquelas, caso o referido prazo não seja observado.
O
Instituto
de
Formação
Actuarial
realiza
formação
intraempresa, tendo portanto a possibilidade de desenvolver,
também nessa modalidade e mediante prévia apresentação de
Proposta de Formação, qualquer ação de formação subordinada a
tema que se enquadre no seu âmbito de atuação.

Localização:

O curso realizar-se-á no Instituto de Formação Actuarial que
funciona nas instalações da Actuarial-Consultadoria, Lda, na Av.
Duque d’Ávila, 185, 3º A e B, 1050-082 Lisboa (próximo da estação
de Metro de S. Sebastião, na sua saída para a Avenida Duque
d’Ávila).
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