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Unidade Curricular
Designação:

Fiscalidade Empresarial

Curso(s):

Mestrado em Contabilidade e Fiscalidade Empresarial

Ano curricular:

1ºano

Semestre curricular:

1º Trimestre

Número de ECTS:

5

Horas de contacto:
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1.Corpo Docente
***Replicar pelo nº de docentes, sendo que o primeiro deverá ser o responsável da UC.

Nome:

Cidália Maria da Mota Lopes

Gabinete:

3.12

Email:

clopes@iscac.pt

Nome:

Fernando Manuel Gonçalves da Silva

Gabinete:

3.17

Email:

fsilva@iscac.pt
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2.Funcionamento
a) Objectivos:
A unidade curricular de Fiscalidade Empresarial tem como objectivos principais: - Transmitir aos alunos os
conhecimentos básicos para desenvolverem competências próprias que lhe permitam enquadrar as opções
colocadas às empresas no conjunto de normas e decisões de natureza fiscal, condicionadas pela alteração legislativa
constante;
- Num contexto de mudança acelerada da legislação fiscal pretende-se combinar a teoria com a resolução de casos
práticos, com base na legislação actualmente em vigor; - Proporcionar uma aprendizagem que prepare o aluno com
bases sólidas de conhecimento susceptível de lhe permitir dar resposta adequada aos problemas de gestão fiscal,
qualquer que sejam as normas em vigor;
- Formar quadros empresariais de nível superior com aptidões e conhecimentos sólidos no domínio da assessoria e
execução fiscal, tendo em vista a gestão segura e consequente dos aspectos fiscais.
b) Regime de frequencia e metodologia de avaliação:
a) Metodologia de avaliação:
Prevêem-se dois regimes de avaliação:
- Através de exame final, no qual o aluno realizará uma prova de avaliação escrita cotada para 20 valores;
- Através de um sistema misto, composto pela realização de uma prova escrita final cotada para 14 valores e pela
realização, ao longo do semestre, de 1 trabalho com uma cotação de 6 valores.
c) Programa:
1 - Política fiscal e sistemas fiscais comparados
1.1 Politica fiscal e objetivos do sistema fiscal
1.2 Indicadores fiscais de comparação (Nivel de Fiscalidade; Estrutura fiscal e Taxa de esforço fiscal)
2 - O sistema fiscal e a forma de organização da actividade produtiva
2.1 Regime simplificado e regime geral (IRS/IRC) e a escolha da forma juridica
3 - O regime geral do IRC e o impacto fiscal das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF)
3.1 NCRF 6 e NCRF 7 - Ativos fixos tangiveis e intangiveis
3.2 NCRF 11 - Propriedades de investimento
3.3 NCRF 18 - Inventários
3.4 NCRF 12 - Perdas por imparidade
4 - A transformação de empresas e as fusões
5 - A dissolução e liquidação de empresas
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