PROGRAMA DE FORMAÇÃO

INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA
E
GARANTIAS IMPUGNATÓRIAS

Designação

Conheça em profundidade e numa perspetiva prática o quadro legal que
regula os procedimentos de inspeção tributária e as respetivas garantias
impugnatórias dos contribuintes,,ficando com uma noção clara e completa
das regras a observar no âmbito da inspeção e da forma correta e adequada de
recorrer aos meios de contestação aplicáveis na sequência de um procedimento
inspetivo.

Dr. Jorge Vales de Almeida

Formador

Inspetor Tributário da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Chefe de Divisão na Direção de Serviços do IVA (DSIVA)
- Divisão de Liquidação (DLIVA), à qual estão atribuídas as competências de gestão relacionadas com a liquidação
do imposto, bem como, com as restituições de IVA - outros regimes, incluindo a supervisão dos respetivos sistemas
informáticos de suporte.
Anteriormente, desempenhou funções na Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC) cujas atribuições são o
acompanhamento tributário das empresas com maior relevância económica e fiscal, pertencentes ao Cadastro Especial de
Contribuintes, onde integrou (entre outras) a Equipa de Assistência/Especialistas de IVA, na apreciação dos
processos de contencioso tributário, em matéria de IVA.
Professor convidado na Católica Porto Business School (CPBS), da Universidade Católica do Porto, no “Curso de
Fiscalidade Intensiva”, Formador do Centro de Formação da AT e da APECA, ministrando formações de índole fiscal, em
matérias relacionadas com inspeção tributária e IVA.
Co-autor do manual “IVA-Regime de Caixa” e de diversos artigos relacionados com IVA, nomeadamente, sobre Fraude ao
IVA no Comércio Internacional.
Licenciado em Contabilidade e Administração, ramo de Fiscalidade, pelo Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Lisboa (ISCAL).
Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados.

DATA
27/09/2022

LOCAL
LISBOA – Auditório da UACS, Rua Castilho, 14

28/09/2022

ALBUFEIRA - Auditorio da Câmara Municipal de Albufeira,
Rua do Município, s/n.º

8,00 horas

11/10/2022

LEIRIA – Auditório NERLEI, Av. Bernardo Pimenta, (ao lado
Estádio Leiria)

8,00 horas

12/10/2022

PORTO – Auditório Fernando Santos (Sede da APECA), Rua
Jerónimo Mendonça, 78

8,00 horas

18/10/2022

ZOOM

8,00 horas

Objetivo

DURAÇÃO
8,00 horas

HORÁRIO
8h30/9h00 Receção
12h30/14h00Intervalo
18h30 Encerramento

9h/13h – 14h/18h

No final da formação, os participantes deverão ser capazes de conhecer,,interpretar e aplicar as
normas legais que regulam os procedimentos de inspeção tributária, os direitos e garantias que
legalmente assistem, quer à AT, quer aos contabilistas certificados((enquanto representantes das
entidades inspecionadas) e os meios de impugnação (administrativos e judiciais), respetivos prazos e
aspetos mais relevantes a ter em conta para reagir contra os atos tributários que resultem do procedimento
inspetivo.

Destinatários

Empresas Associadas da APECA, podendo qualquer colaborador dessas empresas frequentar a formação,
nomeadamente Contabilistas Certificados e Técnicos de Contabilidade.

Modalidade de
Formação

Formação contínua, dirigida a ativos, visando a atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos e
competências para o desempenho da atividade profissional ou função.

Forma de
organização

Presencial
Zoom (Online)
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Nesta ação de formação pretende-se dar resposta às seguintes questões:

Conteúdos

•

Como se desenrolam os procedimentos de inspeção?

•

Quais os direitos e deveres dos sujeitos passivos inspecionados?

•

Como agir e reagir perante uma ação de inspeção?

•

Quais os prazos relevantes a observar no decurso da inspeção?

•

Quais os meios impugnatórios (administrativos e judiciais) legalmente
previstos para reagir contra os atos tributários resultantes da inspeção?

•

Quais as condições para recorrer a cada um dos meios impugnatórios?

•

Quais os prazos a observar para acionar os diferentes meios
processuais de impugnação?

•

Qual a forma correta de os acionar e quais os aspetos mais
relevantes a considerar?

•

Qual a forma de articulação entre os vários meios de impugnação?

programáticos
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