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Modalidade de ensino
Presencial e/ou à distância

Docente Responsável

Filomena Isabel Gertrudes Alves

DOCENTE

TIPO DE AULA

Filomena Isabel Gertrudes Alves

OT; TP

TURMAS

TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)

TP1; OT1

42TP; 3OT

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

ANO

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*

HORAS DE CONTACTO

HORAS TOTAIS DE TRABALHO

ECTS

3º

S1

42TP; 3OT

140

5

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências
Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados
Não são exigidos conhecimentos prévios.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)
Esta UC pretende proporcionar aos estudantes um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos fundamentais à compreensão das
principais figuras, regras, conceitos e princípios inerentes ao Direito Fiscal, no objetivo de uma melhoria do relacionamento entre a
administração tributária e os contribuintes.
Pretende-se facultar conhecimentos e técnicas relativas ao IVA, enquanto imposto geral sobre o consumo de bens e serviços, e aos
impostos sobre o património, de forma que os estudantes dominem a terminologia a eles associadas, bem como competências no que
concerne à liquidação de cada um dos impostos/regimes estudados e ao cumprimento das obrigações fiscais que deles decorrem.
Pretende-se, ainda, que o estudante compreenda a importância e especificidade do Direito Fiscal enquanto ramo jurídico e as
potencialidades do site da AT como disseminador de informação fiscal atualizada e plataforma de cumprimento dos deveres fiscais e domine
as técnicas de interpretação da legislação fiscal.
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Conteúdos programáticos
PARTE I - DOS IMPOSTOS EM GERAL
1 - O enquadramento e âmbito do Direito Fiscal
2 - As potencialidades do site da Autoridade Tributária e Aduaneira
3 - O imposto enquanto objeto de estudo do Direito Fiscal

PARTE II - DOS IMPOSTOS EM ESPECIAL
1 - Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Caracterização e princípios do IVA
Incidência objetiva e subjetiva
Princípio da territorialidade e a sua influência na determinação da liquidação do imposto
Incidência temporal
Isenções
Valor tributável
Taxas
Apuramento do imposto: o direito à dedução e as modalidades do apuramento do imposto
Obrigações dos sujeitos passivos: pagamento, declarativas, faturação e contabilísticas
Regimes especiais: regime especial de isenção e regime especial dos pequenos retalhistas
Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias (RITI)
2 - Impostos sobre o Património
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
Imposto do Selo (IS)

Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Aulas teórico-práticas expositivas e demonstrativas (projeção de diapositivos), com debate na interpretação do texto jurídico, estudo de
casos, jogos/questionários interativos, orientação tutorial e estudo livre.
A avaliação é constituída por uma componente de avaliação por frequência (CAF) (com um peso de 40%) e por um exame final (com
um peso de 60%)
Composição da CAF: 1.º teste (75%) + 2.º teste (25%)
Dispensa de exame: CAF >= 12 valores
Admissão a exame de época normal: CAF >= 6 valores
Caso seja favorável ao aluno, a nota de exame de época normal pondera com a CAF para o cálculo da nota de admissão a exames
posteriores durante o ano letivo de obtenção da CAF
Na época especial de conclusão de curso ou de melhoria de classificação, o resultado do exame corresponde a 100% da nota da
UC
O aluno pode utilizar a CAF da UC obtida no ano letivo anterior mediante solicitação prévia, por escrito, ao docente
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Bibliografia principal
Indispensável :

Códigos Tributários - Edição Universitária (22.ª ed. ou posterior). (2021). Almedina
ou

Fiscal - Edição Académica (25.ª ed. ou posterior). (2021). Porto Editora

Complementar :
Carlos, A. B., Abreu, I. A., Durão, J. R. & Pimenta, M. E. (2021). Guia dos Impostos em Portugal - 2021 . Quid Juris.
Catarino, J. R. & Guimarães, V. B. (2021). Lições de Fiscalidade - Princípios Gerais e Fiscalidade Interna (7.ª Ed.). Almedina.
Palma, C. C. (2017). Introdução ao Imposto Sobre o Valor Acrescentado (Cadernos IDEFF - n.º 1) (6.ª ed.). Almedina.
Pires, J. M. F. (2018). Lições de Impostos sobre o Património e do Selo (3.ª ed.). Almedina
Sarmento, J. M., & Matos, C. (2021). Manual Teórico-Prático do IVA (3.ª ed.). Almedina.

Nota :
Serão disponibilizados na Tutoria Eletrónica manuais de apoio às aulas, devidamente atualizados, que não dispensam, contudo, a consulta
da legislação e bibliografia complementar.
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Academic Year

2021-22

Course unit

TAX LAW I

Courses

MANAGEMENT - Portimão (1.º Ciclo)

Faculty / School

SCHOOL OF MANAGEMENT, HOSPITALITY AND TOURISM

Main Scientific Area

Acronym

CNAEF code (3 digits)
380

Contribution to Sustainable
Development Goals - SGD
(Designate up to 3 objectives)

16

Language of instruction
Portuguese - PT

Teaching/Learning modality
Classroom-based and/or distance learning
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Coordinating teacher

Filomena Isabel Gertrudes Alves

Teaching staff

Type

Filomena Isabel Gertrudes Alves
* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Contact hours

Classes

OT; TP

Hours (*)

TP1; OT1

42TP; 3OT

T

TP

PL

TC

S

E

OT

O

Total

0

42

0

0

0

0

3

0

140

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT Tutorial; O - Other

Pre-requisites
no pre-requisites

Prior knowledge and skills
No previous knowledge is required.

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)
This curricular unit aims to provide students with a set of theoretical and practical knowledge fundamental to the understanding of the main
figures, rules, concepts, and principles inherent to tax law, to improve the relationship between tax administration and taxpayers.
It is intended to provide knowledge and techniques related to VAT, as a general tax on the consumption of goods and services, and to taxes
on property, so that students do not understand the terminology associated with them, as well as competences about the settlement of each
of the taxes/regimes studied and the fulfillment of the tax obligations that arise from them.
It is also intended that the student understands the importance and specificity of tax law as a legal branch and the potential of the Portuguese
Tax and Customs Authority website as a disseminator of updated tax information and platform for compliance with tax duties and master the
techniques of interpretation of tax legislation.
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Syllabus
PART I - TAXES IN GENERAL
1 - The framework and scope of tax law
2 - The potential of the Tax and Customs Authority website
3 - The tax as the object of study of tax law

PART II - TAXES IN SPECIAL
1 - Value Added Tax (VAT)
Characterization and principles of VAT
Objective and subjective incidence
Principle of territoriality and its influence in determining the tax assessment
Temporal incidence
Exemptions
Taxable value
Rates
Tax clearance: VAT deduction and the modalities of tax clearance
Obligations of taxable persons: payment, declarative, invoicing and accounting obligations
Special schemes: special exemption scheme and special scheme for small retailers
VAT regime in Intra-Community Transactions
2 - Taxes on Property
Municipal Tax on Real Estate Transfer
Municipal Property Tax
Stamp Duty

Teaching methodologies (including evaluation)
Theoretical-practical expositive and demonstrative classes (slide projection), with debate on the interpretation of the legal text, case study,
interactive games/questionnaires, tutorial guidance and free study.
The evaluation consists of a frequency assessment component (CAF) (with a weight of 40%) and by a final examination (with a
weight of 60%)
CAF composition: 1 st test (75%) + 2 nd test (25%)
Students with a final CAF grade of >= 12 are exempt from the exam
Admission to the exam during the "época normal" period: a final CAF grade of >= 6 is needed
If favourable to the student, the exam mark from the 1 st exam period calculated with the CAF grade will be applied for admission to
further exam periods during the same academic year
In the special exam period for concluding the course, or for improving the final classification, the exam weighting is 100%
The student may use the CAF grade obtained in the previous academic year by applying in writing to the course unit teacher
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Main Bibliography
Indispensable :

Códigos Tributários - Edição Universitária (22.ª ed. or posterior). (2021). Almedina
or

Fiscal - Edição Académica (25.ª ed. or posterior). (2021). Porto Editora

Complementary:
Carlos, A. B., Abreu, I. A., Durão, J. R. & Pimenta, M. E. (2021). Guia dos Impostos em Portugal - 2021 . Quid Juris.
Catarino, J. R. & Guimarães, V. B. (2021). Lições de Fiscalidade - Princípios Gerais e Fiscalidade Interna (7.ª Ed.). Almedina.
Palma, C. C. (2017). Introdução ao Imposto Sobre o Valor Acrescentado (Cadernos IDEFF - n.º 1) (6.ª ed.). Almedina.
Pires, J. M. F. (2018). Lições de Impostos sobre o Património e do Selo (3.ª ed.). Almedina
Sarmento, J. M., & Matos, C. (2021). Manual Teórico-Prático do IVA (3.ª ed.). Almedina.

Note :
Manuals to support classes, duly updated, will be placed in the Electronic Tutoring, which do not, however, dispense with consultation of
legislation and complementary bibliography.
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