PLANO DE ENSINO
Nome da Disciplina: Contabilidade Tributária
Curso: Técnico Em Contabilidade Integrado Ao Ensino Médio
Período: 2º. Ano
Carga Horária: 33
Docente Responsável: Gilvan Medeiros de Santana Junior

Ementa
Sistema Tributário Nacional: conceito e espécies de tributos, princípios constitucionais tributários, competência
tributária; ICMS/IPI/ISS: campo de incidência, fato gerador, base de cálculo, alíquotas, contribuintes e
responsável, obrigação principal e acessória, contabilização; PIS/COFINS: contribuinte, base de cálculo,
alíquotas, sistema cumulativo e não cumulativo; IRPJ/CSLL: regime de tributação, lucro real, presumido,
arbitrado, simples, opção pelo regime de tributação; Elisão e evasão fiscal: conceitos.

Objetivos
Geral
 Compreender de forma clara e objetiva, os principais aspectos tributários que afetam as pessoas no geral,
levando ao aluno conhecimentos sobre as principais regras da legislação tributária, propiciando-o uma
visão da contabilidade como um instrumento de gestão tributária.
Específicos
 Apresentar conceitos e estrutura do sistema tributário nacional;
 Demonstrar a sistemática de apuração dos principais tributos que afetam as pessoas jurídicas e
contabilização;
 Expor as formas de tributação que as pessoas jurídicas estão sujeitas (lucro real, presumido, simples
nacional e arbitrado).

Conteúdo Programático

 O sistema tributário nacional:
 Conceito de tributo.
 Espécies de tributos.
 Princípios constitucionais tributários.
 Competência tributária.
 Tributos sobre o valor agregado:
 IPI – Imposto sobre produtos industrializado.
 ICMS – Imposto sobre circulação de mercadoria e serviço.
 Tributos incidentes sobre o faturamento:
 ISS – Imposto sobre serviço de qualquer natureza.
 PIS – Programa de integração social.
 COFINS – Contribuição para financiamento da seguridade social.
 Tributos incidentes sobre o resultado:
 IRPJ – Imposto de renda das pessoas jurídicas.
 CSLL – Contribuição social sobre o lucro líquido.
 Noções de planejamento tributário:
 Formas de tributação das pessoas jurídicas (Lucro real, presumido, arbitrado, simples).
Elisão e evasão fiscal.

Metodologia de Ensino/Integração



Aulas expositivas utilizando os recursos didáticos; aulas de exercícios, Oficina de trabalho, trabalho
de pesquisa, dinâmica de grupos.
Aulas ilustradas com Projetor Multimídia

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem



Provas Escritas, Trabalho de Pesquisa, Oficina de trabalho e Trabalho de Resolução de Exercícios.
Serão Realizadas no mínimo duas avaliações por Bimestre.

Sistema de Acompanhamento para a Recuperação da Aprendizagem


Os alunos terão horário de atendimento para Recuperar suas deficiências na disciplina.

Recursos Necessários






Quadro Branco e Pincel Atômico.
Computador.
Apostilhas.
Projetor Multimídia.
Apontador Eletrônico.
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