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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Conhecer o regime fiscal português e o procedimento tributário
2. Compreender, relacionar e empregar termos, conceitos e princípios do direito fiscal
3. Enquadrar e resolver situações práticas reais, aplicar as leis fiscais aos factos tributários e desenhar soluções de otimização fiscal
4. Desenvolver o raciocínio crítico e a capacidade de escolha dos procedimentos mais adequados à defesa dos direitos e garantias do contribuinte.

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Sem pré-requisitos.

Conteúdo da unidade curricular
Parte I. Introdução
1. Conceitos gerais do direito fiscal; 2. A relação jurídica fiscal; 3. Procedimento tributário e garantias dos contribuintes.
Parte II. O imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)
1. Princípios constitucionais e características; 2. Incidência pessoal; Territorialidade; 3. Incidência real (categorias de rendimento)

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Conceitos gerais do direito fiscal.
- Objeto e sistemática do direito fiscal.
- Imposto e figuras afins.
- Momentos da vida do Imposto e classificações dos impostos.
- As fontes do direito fiscal.
- A aplicação do direito fiscal: Interpretação, integração e eficácia do direito fiscal.
2. A relação jurídica fiscal.
- Caraterísticas e sujeitos.
- Substituição Tributária e responsabilidade tributária.
- Transmissão da obrigação tributária e extinção da obrigação fiscal.
- Garantias de cumprimento da obrigação fiscal.
3. Procedimento tributário e garantias dos contribuintes.
- Princípios.
- Sujeitos.
- Fases e atos.
- Procedimentos especiais.
- Garantias dos contribuintes.
4. O imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)
- Princípios constitucionais e características;
- Incidência pessoal e territorialidade;
- Incidência real (categorias de rendimento) .

Bibliografia recomendada
1. Nabais, J. C. (2019). Direito fiscal (11ª ed. ). Coimbra: Almedina. ISBN 9789724078755.
2. Vasques, S. (2018). Manual de direito fiscal (2. ª ed. ). Coimbra: Almedina. ISBN 9789724074290.
3. Carlos, A.B., Abreu, I.A., Durão, J.R., & Pimenta, M.E. (2020). Guia dos Impostos em Portugal. Lisboa: Quid Juris. ISBN 9789727248322.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Exposição e discussão oral dos conteúdos programáticos.
Resolução de casos práticos com recurso à integração de princípios, conceitos e institutos jurídicos aplicáveis a situações jurídico-tributárias concretas.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação Distribuída - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 50% (Conceitos gerais do direito fiscal; A relação jurídica fiscal;)
- Prova Intercalar Escrita - 50% (Procedimento tributário e garantias dos contribuintes. O Imp. s/o rend das pessoas singulares (IRS).)
2. Avaliação Final - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Exame final escrito a incidir sobre todo o conteúdo da unidade curricular.)
3. Estudantes em Mobilidade - (Ordinário) (Final, Recurso, Especial)
- Trabalhos Práticos - 100% (Trabalho escrito sobre tema da UC a concertar com o docente, a apresentar até à data do exame final.)

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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