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Objetivos
Dotar os alunos de conhecimentos que lhes permitam entender o planeamento fiscal como actividade lícita e
juridicamente tutelada que constitui não só um direito subjectivo do sujeito passivo das obrigações fiscais, mas
também uma condição necessária para a segurança jurídica nas relações tributárias. Proporcionar aos alunos os
mais recentes desenvolvimentos doutrinários nos impostos mais relevantes do sistema fiscal a nível internacional.
Identificar padrões legais de referência que permitiam adoptar estratégias de optimização fiscal.
Resultados da Aprendizagem
Criar competências que permitam identificar oportunidades de internacionalização no sentido de minimizar a
tributação. Conhecer os limites do planeamento fiscal.
Conteúdos Programáticos
A - Parte Geral Neutralidade e Fricção Fiscal
Gestão fiscal
Cadburry Scwheppes (wholly artificial arrangement)
Nova moralidade fiscal
Rudding Report; Concorrência fiscal prejudicial
Suíça
HSBC – Starbucks – Vodafone – Google – Amazon –
Tax Justice Network
Swiss Leaks; LuxLeak Panamá Pappers
Clausulas anti-abuso
União Europeia – Anti Tax Avoidance Directive
Esquemas de planeamento fiscal agressivo

BEPS
B - Direito Fiscal Internacional (sociedades)
Dupla tributação jurídica e económica
Elementos de conexão
Residência
Fonte
Dupla Tributação internacional
ADTS’s Diretivas
Dividendos
Juros Royalties
Participation exemption
Dividendos
Mais Valias
Estabelecimentos Estáveis
CFC
Residência
Sede
Direção efetiva
Constituição
Estabelecimento estável
Instalação fixa
Agente dependente
Atividades “menores”
Preços de transferência
C - Financiamento (como exemplo de gestão fiscal)
Custo

Dupla tributação
Tributação na fonte Tributação na residência
Crédito de imposto
Conceito
Limite
Reportes
Presumido
Gestão da taxa efetiva de tributação
Subcapitalização
Instrumento híbridos
Participation Exemption (Diretiva e CIRC – norma anti abuso)
-Outros
Serviços
Royalties
D - Casos práticos e conclusão
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objectivos que se pretendem alcançar no âmbito
desta unidade curricular, bem como as competências a adquirir pelos estudantes. Exemplifica-se, de seguida, a
coerência entre estes parâmetros.
Nos capítulos A e B, estuda-se o conceito e formas de desenvolvimento do planeamento e direito fiscal das
Sociedades numa óptica internacional. Para promover competências ao nível da identificação oportunidades de
internacionalização no sentido de minimizar a tributação, no capítulo C aprofundam-se algumas das questões do
Financiamento, como exemplo de gestão fiscal. No penúltimo capitulo é apresentado um caso prático. Pretende-se,

no final destes capítulos, dotar os estudantes das competências necessárias à análise e julgamento profissional das
disposições contidas nos normativos fiscais, que permitem a tomada de decisões ao nível do planeamento fiscal
internacional.
Métodos de Avaliação
A avaliação normal da unidade curricular compreende a realização de um teste e um trabalho individual (com
apresentação e discussão)

