
 

 
 

 

Tax Trainee | Fidelidade 
Lisboa, Portugal 

 
 

Na Direção de Contabilidade e Informação Financeira do Grupo Fidelidade, terás a 
possibilidade de participar na gestão operacional das obrigações fiscais das nossas 
Empresas, bem como desenvolver conhecimentos sobre IVA e outras taxas. Agarra este 
desafio e vem crescer connosco através desta experiência! 

 
Terás oportunidade de colaborar com os restantes elementos da equipa: 

• Na preparação de informação para o cumprimento de obrigações fiscais de 

reporte no âmbito das declarações recapitulativas de IVA, bem como 

declaração anual e Informação Empresarial Simplificada (IES) 

• Na preparação de informação para o cumprimento de obrigações de pagamento 

junto da Autoridade Tributária e Aduaneira 

• Na preparação de informação para a elaboração de mapas e respetiva 

submissão à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) 

• No enquadramento fiscal de faturas emitidas por fornecedores estrangeiros de 

forma a apurar a necessidade de reunir documentação com vista à eliminação, 

ou redução, das retenções na fonte, bem como a correspondente análise em 

matéria de IVA 

• Na recolha e preparação de comunicações à Autoridade Tributária, 

nomeadamente, em respostas a pedidos de elementos ou em sede de Inspeção 

Tributária 

• Em outras tarefas em matéria de cumprimento de obrigações fiscais ou 

contabilísticas em sede de IRS/SS, IVA, Imposto do Selo e Impostos sobre o 

Património (IMI/AIMI) 

  

És tu quem procuramos se: 

• És recém-licenciado(a)/ mestre em Contabilidade e similares 

• Tens gosto e interesse pela legislação fiscal em Portugal 

• Tens espírito de iniciativa e comunicas de forma clara e estruturada 

• Tens gosto pelo trabalho em equipa e boas capacidades de relacionamento 

interpessoal 

• És uma pessoa com atenção ao detalhe e rigoroso(a) no tratamento de 

informação 

• Tens bons conhecimentos de inglês 

  

Se este desafio vai de encontro aos teus interesses, aproveita e candidata-te até 

ao dia 16/04/2021, aqui: 

https://fidpeopletool.csod.com/ux/ats/careersite/4/home/requisition/260?c=fidpe

opletool 

https://fidpeopletool.csod.com/ux/ats/careersite/4/home/requisition/260?c=fidpeopletool
https://fidpeopletool.csod.com/ux/ats/careersite/4/home/requisition/260?c=fidpeopletool

