
 

 

OTIMIZAÇÃO FISCAL DAS REMUNERAÇÕES 

People Value 

 

DURAÇÃO:  
7 Horas 

DIRIGIDO A: 

Diretores de Recursos Humanos, Responsáveis do Departamento Administrativo, Técnicos de 

Recursos Humanos, Administrativos de Recursos Humanos, e Diretores Executivos que tenham 

de tomar decisões nesta área 

 

OBJETIVOS: 

• Conhecer as Alterações Legislativas do Orçamento de Estado 

• Conhecer as implicações das alterações ao nível fiscal das remunerações 

• Dominar as especificidades da Remunerações em espécie 

• Conhecer os novos incentivos à contratação  

 
 

PROGRAMA 
 

1. Enquadramento Geral e Atualizações 
 

2. Aspetos Fiscais 

. Rendimentos do trabalho dependente 

. Retribuições e outras atribuições patrimoniais, enquadramento pelo Código do Trabalho 

. Resumo dos rendimentos do trabalho enquadrados na Categoria A do IRS 

. Atenuações da tributação 

        . Exclusões tributárias 

        . Delimitação negativa da incidência 

. Indemnização pela cessação do contrato individual de trabalho 

. Importâncias despendidas pela entidade patronal com seguros e operações do ramo vida,    

contribuições para fundos de pensões, fundos de poupança-reforma, etc. 

. Remunerações acessórias 

         . Abonos de família; Subsídio de refeição; Subsídio de residência ou equivalente; 

Empréstimos ao pessoal; Viagens e estadas de turismo e similares; Stocks Options; Dividendos 

e mais-valias obtidos pelos trabalhadores; Benefícios resultantes da utilização pessoal de 

viatura automóvel; Abonos para falhas; Ajudas de custo e importâncias auferidas pela 

utilização de automóvel próprio. 

. Outras indemnizações 

         . Gratificações auferidas pela prestação ou em razão da prestação do trabalho 

         . Equivalência pecuniária das remunerações em espécie 

         . Estágios profissionais, enquadramento das remunerações pagas 

         . Gratificações e outras remunerações do trabalho de membros dos órgãos sociais e  

            trabalhadores a título de participação nos resultados 



 

 

        . Outras realizações de utilidade social e os Vales sociais 

 

3. Obrigações de retenção na fonte 

. Taxas 

. Aplicação das tabelas 

. Rendimentos não sujeitos a retenção 

 

4. Rendimentos empresariais e profissionais 

. Atos Isolados 

 

5. Incentivos fiscais à criação de emprego 

. Criação de emprego para jovens e desempregados 

. Benefícios fiscais à interioridade. Indemnização e compensação 

 

6. Casos de dedução do IVA em despesas com o pessoal 

 

7. Relação com as contribuições para a segurança social 

. Incidência – IRS/Segurança social 

. Regime e taxas dos trabalhadores dependentes 

. Benefícios da entidade empregadora no âmbito da Segurança social  

 

 

FORMADOR:  

Fernando Parsotam 

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Ciência do 

Trabalho e da Empresa (ISCTE) 

Iniciou o seu percurso profissional como Liquidador Tributário de 2ª Classe na DGCI, passando 

a Perito de Fiscalização Tributária de 1ª Classe, na Direção de Serviços de Fiscalização Geral e 

de Empresas.  

Atualmente é Chefe de Divião da Inspeção Tributária da Direção de Finanças de Setúbal. Pós 

Participação na conceção, elaboração e publicação do Código do Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Singulares e Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, ambos 

comentados e anotados, publicados pela Direção Geral dos Impostos 

Docente no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, na área da 

Fiscalidade 

Autor de vários artigos publicados no jornal Semanário Económico, no caderno Management 

Formador certificado perlo IEFP, com vasta experiência na área Fiscal. 

 

VALOR: 250€ 

Ao valor apresentado acresce a taxa de IVA legal em vigor 


