Estabelecimento

Universidade de Lisboa | University of Lisbon

Unidade Orgânica

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | School of Social and Political Sciences

Plano de Estudos

Licenciatura em Administração Pública

Study Plan

Licenciado em Administração Pública

Tipo

Diurno

(diurno ou pós-laboral)

Type

Diurno
Descritor | Subject File

Unidade Curricular

Fiscalidade

Subject

Fiscalidade

Docente responsável e
respectivas horas de contacto

João Manuel Ricardo Catarino
jcatarino@iscsp.ulisboa.pt

0h

Maria Helena Ramos Paz Gomes Magno
mmagno@iscsp.ulisboa.pt

35 h

Lecturer in charge and its contact time

Outros docentes e respectivas
horas de contacto
Other lecturers and their contact time

Ano Lectivo | Academic Year

2020-21
3 º | 3 rd

Ano Curricular | Course Year
Semestre | Semester

2º

Créditos ECTS | ECTS Credits
Carga Lectiva

2.5 horas/semana

Teaching Load

2.5 hours/week

Língua

Português

Language
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Objectivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e
competências a desenvolver
pelos estudantes)

Aquisição de conhecimentos que permitam aos alunos compreender as bases conceptuais da
Fiscalidade portuguesa e do Sistema Fiscal Português em geral, integrada no direito europeu e
internacional.

Contacto: TP = 35 h | OT = 27 h

Aquisição de conhecimento sistematizado da realidade fiscal portuguesa no âmbito dos seus princípios
estruturantes e dos principais impostos que compõem o sistema fiscal português.
Saber distinguir os diferentes tipos de tributos, em especial, os impostos, bem como apreender o seu
enquadramento legal e o seu impacto económico

Learning outcomes of the curricular
unit

Acquisition of knowledge that allows students to understand the conceptual bases of Portuguese
Taxation and the Portuguese Tax System in general, integrated in European and international law.
Acquisition of systematized knowledge of the Portuguese fiscal reality within the framework of its
structuring principles and the main taxes that make up the Portuguese tax system.
Know how to distinguish different types of tax figures, especially taxes, as well as to understand their
legal framework and economic impact

Conteúdos Programáticos Síntese

Syllabus Overview

Conteúdos Programáticos

As funções do imposto e do sistema fiscal e as fontes normativas. A atividade administrativa, a relação
jurídico-tributária, os princípios estruturantes e os impostos sobre o rendimento e a despesa.

The functions of the tax and the tax system and the regulatory sources. Administrative activity, the
legal-tax relationship, the structuring principles and taxes on income and expenditure.

1. Introdução ao financiamento da atividade pública: Noções de imposto, taxa e contribuição especial
2. Teoria Geral do Imposto: classificações e importância dos impostos
3. Princípios constitucionais da Fiscalidade e fontes do sistema fiscal
4. Relação jurídico-tributaria: Situações ativas e passivas
5. Obrigação do imposto e acessórias, constituição, modificações, extinção da relação, incumprimento
da obrigação e garantias
6. Procedimento e Processo Tributários: conceito e meios procedimentais e processuais
7. IRS:
7.1 Estrutura e classificação
7.2 Incidência
7.3 Determinação dos rendimentos
7.4 Retenções na fonte, pagamentos por conta e pagamento final
8. IRC
8.1 Natureza e âmbito de aplicação
8.2 Incidência
8.3 Do resultado contabilístico ao imposto a pagar
9. IVA
9.1 Origem e caracterização
9.2 Incidência
9.3 O regime normal e os regimes especiais
9.4 A obrigação de emissão de fatura, exigibilidade e direito à dedução do IVA
9.5 A obrigação de Imposto e as obrigações declarativas

Syllabus

1. Introduction to the financing of the public activity: Notions of tax, rate and special contribution
2. General Tax Theory: classifications and importance of taxes
3. Constitutional principles of taxation and sources of the tax system
4. Tax-legal relationship: Active and passive situations
5. Obligation of the tax and accessory, constitution, modifications, extinction of the relation, breach of the
obligation and guarantees
6. Procedure and Procedure Taxes: concept and procedural and procedural means
7. Personal Income Tax:
7.1 Structure and classification
7.2 Incidence
7.3 Determination of income
7.4 Withholding, payments on account and final payment
8. Corporate Income Tax:
8.1 Nature and scope
8.2 Incidence
8.3 From accounting profit to tax payable
9. Value added Tax:
9.1 Origin and characterization
9.2 Incidence
9.3 The normal regime and the special regimes
9.4 The obligation to issue an invoice, chargeability and right to deduct VAT
9.5 The Tax obligation and the reporting obligations

Metodologia de Ensino e
Avaliação

Abordagem teórico-prática: as aulas serão predominantemente expositivas, mas será pedida e
permitida a intervenção dos alunos durante as aulas. No final de cada unidade temática, os alunos
recebem questões para consolidação dos conhecimentos, sendo convidados a enviá-las ao docente
para validação da aprendizagem, sem que sejam classificados por isso.
Avaliação Final (AF): prova de exame escrito (100%)

Teaching and Assesment
Methodologies

Theoretical-practical approach: the classes will be predominantly expositive, but students will be asked
and allowed to intervene during classes. At the end of each thematic unit, students receive questions to
consolidate knowledge, and are invited to send them to the teacher for validation of learning, without
being graded by that.

Final Assessment (FA): written exam (100%).
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