Conteúdos Programáticos:
1 - Prestação de contas contabilística e fiscal: SAF-T(PT) e Taxonomias, aspectos da legislação comercial,
categorias de entidades e demonstrações financeiras aplicáveis, declarações fiscais a apresentar bem como
as principais alterações para 2021 registadas na declaração modelo 22 e na IES.
2 - Abordagem por áreas (meios financeiros líquidos, contas a receber e a pagar, inventários, investimentos,
capital, gastos e rendimentos) dos principais aspectos contabilísticos e fiscais (ligação com a declaração modelo
22), dando nota das principais alterações a ter em conta no encerramento de contas de 2021.
3 - Benefícios fiscais: principais benefícios fiscais em vigor para o exercício de 2021 nomeadamente, remuneração convencional do capital social, criação de emprego, fiscalidade verde, RFAI – Regime Fiscal de apoio ao
investimento, DLRR – Regime de dedução por lucros retidos e reinvestidos, SIFIDE II – Sistema de incentivos fiscais
à investigação e desenvolvimento empresarial e CFEI II.
4 - Dossier Fiscal: Importância e obrigatoriedade, regulamentação, conteúdo e prazo de organização/
entrega.
Inscrições até 10/11/2021 || Valor: Associados 70€ || Não Associados 100€
Desconto de 15% para grupos || Os clientes do gabinete do Dr. Jorge Silva beneficiam das mesmas condições dos associados da ACIB.
As inscrições deverão ser efectuadas através do link https://bit.ly/3Bs0MfC e só serão consideradas efectivas com o
envio do comprovativo de pagamento. O pagamento poderá ser efectuado, preferencialmente, por transferência
bancária devidamente identificada, para o NIB 0045 3210 40192213017 43 ou cheque à ordem da ACIB.
O link de acesso à formação será enviado no dia anterior ao da sua realização.
Para facilidade de procedimento, a ACIB irá enviar à OCC os certificados da formação profissional dos Contabilistas
Certificados
Critérios de Selecção: Serão seleccionados os formandos, cujo perfil corresponda aos destinatários do curso;
de acordo com a ordem de chegada das fichas de inscrição, dando prioridade aos Associados da ACIB.
Nota: As datas e os locais poderão sofrer alterações.
Contactos: Sede: Espaço Inovação | Z. I. de Vila Verde | 3770-305 Oliveira do Bairro | T: 234 730 320 | E: acib@acib.pt; formacao@acib.pt
Delegação: Edifício da Proximidade | Praça da Juventude | 3780 - 323 Anadia | T: 231 516 761 | E: anadia@acib.pt
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