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NOVEMBRO

OTIMIZAÇÃO FISCAL DAS REMUNERAÇÕES
OBJETIVOS
z Adquirir conhecimentos fiscais e de segurança social aplicáveis à remuneração do
trabalho dependente;
z Conhecer o enquadramento fiscal e de segurança social das remunerações
acessórias mais comuns em sede de IRS, Segurança Social e obrigações
declarativas.

ANA DUARTE
FORMADORA

SEMINÁRIO ONLINE

Análise do enquadramento fiscal e de
segurança social das remunerações
acessórias mais comuns em sede de IRS,
Segurança Social e obrigações declarativas.

DESTINATÁRIOS

Diretores de Recursos Humanos;
Responsáveis de pessoal e técnicos de RH;
Diretores Financeiros;
Assessores fiscais.

ENQUADRAMENTO GERAL
Formação de índole prática e participativa, que pretende
dotar os participantes de conhecimentos fiscais e de
segurança social aplicáveis à remuneração do trabalho
dependente.
Análise do enquadramento fiscal e de segurança social das
remunerações acessórias mais comuns em sede de IRS,
Segurança Social e obrigações declarativas.

OTIMIZAÇÃO FISCAL DAS REMUNERAÇÕES
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• EXPETATIVAS ALCANÇADAS
• SATISFAÇÃO

PROGRAMA

• RECOMENDADO

MÓDULOS
Conceitos e considerações Gerais (IRS e Segurança Social)

Remunerações acessórias
• Uso pessoal de viatura da empresa

Rendimento do trabalho – casos especiais

• Planos de ações (start-ups / grandes empresas)

• Jovens

• Seguros de vida e saúde, PPR

• Ex-residentes (programa regressar)

• Subsídio médico

• Residentes não habituais (RNH)

• Subsídios à educação

• Trabalhadores deslocados no estrangeiro

• Vales sociais (“tickets infância”, “tickets” educação)

• Gratificações não atribuídas pela entidade patronal

• Outros vales e cartões presente
• Passes sociais e despesas de deslocação

Prémios de desempenho vs Distribuição de resultados

• Utilização de tecnologias (telemóveis, i.pads)
• Apoios ao teletrabalho (Internet, eletricidade)

Compensação por cessação de contrato de trabalho/mandato/
gerência

• Subsídios de residência
• Utilização de habitação fornecida pela entidade patronal
• Os planos de benefícios flexíveis

Tax Director no departamento de fiscalidade da PwC. Lidera a equipa de People &
Organisation da PwC e assume responsabilidade pelos serviços prestados no âmbito
de fiscalidade em sede de IRS e segurança social. Tem uma vasta experiência na
assistência fiscal a indivíduos e empresas, nomeadamente na implementação de
políticas de benefícios flexíveis e políticas de mobilidade internacional.

ANA DUARTE
FORMADORA

Participa regularmente, como oradora convidada, em cursos, seminários e conferências
sobre fiscalidade em Portugal e no estrangeiro.

VALORES ESPECIAIS PARA GRUPOS.

CONSULTE-NOS!

OTIMIZAÇÃO FISCAL DAS REMUNERAÇÕES

VALOR DE INSCRIÇÃO

1 INSCRITO: 374€ ATÉ 10 DE OUTUBRO (INCLUI 15% DE DESCONTO) 440€ APÓS 10 DE OUTUBRO
2 INSCRITOS 336,60€ ATÉ 10 DE OUTUBRO (INCLUI 15% DE DESCONTO) 396€ APÓS 10 DE OUTUBRO
3 INSCRITOS E SEGUINTES (MESMA DATA): 317,90€ ATÉ 10 DE OUTUBRO
(INCLUI 15% DE DESCONTO)

374€ APÓS 10 DE OUTUBRO

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. Desconto
não acumulável com outras ofertas em vigor.
O VALOR INCLUI: Documentação de apoio, certificado de participação
e oferta de 1 assinatura digital anual da RHmagazine

PROCESSO DE INSCRIÇÃO
Para formalizar a inscrição, poderá preencher o formulário online
clicando no botão “Inscreva-se aqui” ou enviar-nos, um e-mail para
anahortensesilva@iirh.pt, com os seguintes dados:
Responsável da inscrição (Nome e e-mail);
Informação da empresa (nome, n.º de contribuinte e contacto);
Informação do(s) participantes (nome, função, e-mail);

Inscreva-se aqui

MODALIDADE DE PAGAMENTO

IINSCRIÇÃO ATÉ
10 DE OUTUBRO
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
z O pagamento deverá ser efetuado por
transferência bancária antes do início da
formação e o comprovativo de pagamento
deverá ser enviado para o email
anahortensesilva@iirh.pt.
z O número de participantes é limitado e as
inscrições serão consideradas pela ordem
de chegada.
z Se por algum motivo o participante decidir
cancelar a sua inscrição, deverá fazê-lo
por escrito e com uma antecedência
mínima de 4 dias úteis antes da
celebração da formação. Neste caso, o
IIRH reembolsará a entidade responsável
pelo pagamento, exceto 30% por conta de
despesas administrativas.
z Se o cancelamento se efetuar uma vez
ultrapassado este período, o IIRH não
reembolsará qualquer quantia. Todavia o
participante poderá solicitar por escrito
até um dia antes da celebração do evento
a sua substituição por outra pessoa.
z A não presença online à data de início
da acção, implicará o pagamento total
(100%) da inscrição.

ACÃO DE FORMAÇÃO ONLINE

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA À ORDEM DE:
IIRH – Instituto de Informação em Recursos Humanos Unip Lda.
Banco: Banco Comercial Português S.A.
1 assinatura
IBAN: PT50 0033 0000 45455228007 05
anual digital da
BIC/SWIFT: BCOMPTPL
RH Magazine

Esta ação de formação será transmitida
através da plataforma online Zoom em que os
formandos poderão participar e interagir em
tempo real com o formador e até com os outros
participantes, colocando as suas questões
oralmente ou por escrito no momento que
necessitem.

OFERTA

REQUISITOS

1 ASSINATURA DIGITAL
ANUAL DA RHMAGAZINE!

INFORMAÇÕES & INSCRIÇÕES:
ANA HORTENSE SILVA
anahortensesilva@iirh.pt
Tlm: 916 353 748
formacao.iirh.pt
rhmagazine.pt | iirh.pt

Ter acesso à internet e um dispositivo
(computador, tablet ou smartphone) com
microfone e câmara para lhe proporcionar
a mesma experiência que na formação
presencial.

