Executive Education
Noções gerais de IVA – “Reciclagem”
O IVA é, por regra, um imposto que
encerra um conjunto de questões
específicas que importa clarificar.
A sua base comunitária, a par das
sucessivas alterações que nos
últimos anos têm sido
implementadas, não só no Código
do IVA mas igualmente através de
diplomas avulsos que determinaram
a necessidade de procedimentos
acrescidos de registo e reporte de
informação, suscitam questões
práticas que importa esclarecer para
que se garanta o normal
funcionamento da atividade dos
agentes económicos e, em concreto,
o rigoroso cumprimento das suas
obrigações fiscais a este nível.

Organizámos a presente sessão
com o intuito de refrescarmos os
principais conceitos em IVA,
incorporando igualmente os aspetos
práticos que entendemos relevantes
cada sujeito passivo ter presente no
seu dia-a-dia.
A referida sessão tem por base a
transmissão de conhecimentos,
sendo igualmente complementada
com experiência entretanto já
adquirida junto dos nossos clientes
quanto às referidas questões que
usualmente se colocam.

Duração Estimada: 4h

Objectivos
Programa
• Incidência do IVA
• Regras de localização das operações
• Exigibilidade do imposto e valor tributável
• As principais isenções

• Métodos de dedução e timing para a mesma

1. Consolidar conhecimentos relativamente a esta
matéria, o que permitirá:
• Revisitar os principais temas de IVA a ter presente
nas operações do dia-a-dia;
• Permitir o adequado cumprimento das obrigações
declarativas e de reporte de informação,
designadamente tendo em conta as alterações
legislativas recentes;
• Otimizar procedimentos internos que possam não
estar a ser corretamente acautelados.

• Regularizações de IVA
• Reembolsos de imposto
• Requisitos de facturação e reporte da documentação à
Autoridade Tributária
• Obrigações declarativas e de comunicação (declarações
periódicas de IVA, anexos recapitulativos de operações
intracomunitárias, SAF-T, etc.)

2. Partilhar experiências práticas, quer decorrentes das
questões que nos vamos apercebendo pelo contacto
mantido com os agentes económicos, bem como a
que os participantes na sessão possam abordar.

DEE for…

• Créditos incobráveis – regimes em vigor para a recuperação
do IVA
Destinatários
Directores financeiros, TOC’s, chefes de contabilidade e
quaisquer outros interessados nesta matéria que pretendam ter
um conhecimento abrangente das principais questões a
acautelar em sede de IVA, as quais poderão ter um impacto
significativo ao nível da actividade da Empresa.

…Fiscalidade

