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Encerramento fiscal
Casos práticos de IRC e benefícios fiscais

Parte A – IRC

1. Regime fiscal das depreciações e amortizações:

Regras gerais

Prática de depreciações de valor superior ao fiscalmente aceite – caso prático

O registo de componentes – caso prático de aquisição de viatura elétrica 

O registo do valor residual – caso prático de aplicação a uma viatura

2. Realizações de utilidade social: 

Aspetos gerais

Caso prático

3. Perdas por imparidade em créditos: 

Principais aspetos a considerar

Caso prático

As alterações do OE 2019 – caso prático

4. Ativos intangíveis sem vida útil definida: 

Consequências das alterações de carácter contabilístico ocorridas em 2016

Aplicação do artigo 45.º-A – casos práticos

5. Correção ao valor de transmissão de imóveis

Aplicação do artigo 64.º do CIRC - caso prático

6. Tributações autónomas sobre despesas de representação e ajudas de custo

Regras gerais e caso prático

7. Adicional ao IMI 

Possibilidade de dedução à coleta do IRC – caso prático

Parte B – Benefícios fiscais

8. Os benefícios fiscais na declaração Modelo 22 – o Anexo D

9. Donativos

Regras gerais

Limites de dedução – caso prático

Donativo em espécie – caso prático

10. Remuneração convencional do capital social

Regras gerais

Caso prático

11. RFAI – regime fiscal de apoio ao investimento

Características

Casos práticos

12. SIFIDE

Características

Casos práticos

13. DLRR – dedução por lucros retidos e reinvestidos

Características

Casos práticos

14. Breves notas sobre procedimentos relativos a acumulação de benefícios fiscais


