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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Dominar as matérias relacionadas com o imposto sobre o rendimento da pessoas coletivas (IRC), incluindo o cálculo do montante do imposto e o preenchimento
das declarações obrigatórias.
2. Dominar as matérias relacionadas com os impostos sobre o consumo - IVA, incluindo o cálculo do montante do imposto e o preenchimento das declarações
obrigatórias.
3. Desenvolver estratégias de gestão fiscal orientadas para a maximização dos resultados das organizações.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
dominar conhecimentos de contabilidade financeira; conhecimentos básicos de informática.

Conteúdo da unidade curricular
O imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC); O imposto sobre o valor acrescentado (IVA); O Estatuto dos benefícios fiscais (EBF).

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. O imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC)
- Introdução; Incidência objetiva e subjetiva do imposto; Isenções; Período de tributação.
- Determinação da Matéria Coletável
- As variações patrimoniais
- Mensuração de inventários
- Depreciações e amortizações; Provisões
- Os donativos
- Encargos não dedutíveis para efeitos fiscais
- As mais e menos valias fiscais
- A dupla tributação económica dos lucros; A dedução de prejuízos fiscais
- Liquidação e Pagamento; Taxas; Deduções à coleta; Ret. na fonte; Obrig. declarativas
2. O imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
- Caracterização do IVA
- Incidência objetiva e subjetiva
- O princípio da territorialidade e a sua influência na determinação da liquidação do imposto.
- Facto gerador e exigibilidade do imposto
- Isenções, Valor tributável e Taxas
- Liquidação do imposto: o direito à dedução e as modalidades do apuramento do imposto
- As obrigações do sujeito passivo de IVA: Pagamento, declarativas, faturação e escrituração
- Regimes Especiais
- Regime do IVA nas transações intracomunitárias
3. O Estatuto dos benefícios fiscais

Bibliografia recomendada
1. Nunes, R. , & Sarmento, J. (2015). Exercícios e casos práticos de IRC. Lisboa: Encontro da Escrita. ISBN: 9789898773081
2. Carlos, A. , Pimenta, M. , Abreu, I. & Durão, J. (2018). Guia dos impostos em Portugal 2018. Lisboa: Quid Juris. ISBN 9789727247875
3. Ricardo, J. (2019). Direito tributário 2019. Porto: Vida Económica. ISBN: 9789897685583
4. Pinto, J. (2011). Fiscalidade. (5. ª Ed. ). Lisboa: Areal Editores. ISBN 9789896473921
5. Pinto, J. & Lopes, M. (2012). IVA - 100 exercícios práticos resolvidos. (4. ª Ed. ). Lisboa: Áreas Editora. ISBN 9789899763531

Métodos de ensino e de aprendizagem
Exposições teóricas que suportam a resolução de fichas de trabalho e casos práticos; Sessões tutoriais nas horas de contacto e utilização de software de simulação
de impostos.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação distribuída - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 50%
- Exame Final Escrito - 50%
2. Avaliação por exame final - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
3. Estudantes em mobilidade Internacional - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Discussão de Trabalhos - 100% (Discussão de trabalhos de desenvolvimento de temas no âmbito da Unidade curricular.)

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