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Programa preliminar
1. Triângulos de Harberger: custo de eficiência de impostos e subsídios; cálculo do custo de eficiência;
quotas; monopólio.
2. Problemas em comércio internacional: custo de eficiência de tarifas de importação.
3. Custo de eficiência da taxação: três expressões para o custo de eficiência de excise taxes; utilidade
marginal da moeda.
4. Custo de eficiência do imposto de renda: quando o lazer não é um bem; quando o lazer é um bem;
custo de eficiência do imposto de renda; uma expressão alternativa.
5. Comparação entre custos de eficiência de taxação direta e indireta: condições sob as quais um
imposto sobre a renda tem um custo de eficiência menor do que um conjunto de excise taxes a
taxas desiguais levando à mesma arrecadação; diferenças entre custos de eficiência de um excise tax
e um imposto sobre a renda levando à mesma arrecadação; substituindo um excise tax por um
incremento sobre um imposto de renda já existente.
6. Taxação e incentivos para poupar: abordagem 1; abordagem 2; diferenças entre as duas abordagens.
7. Incidência do imposto de renda de corporações: formulação das equações e solução; corolários;
setor corporativo monopolista; a tricotomia tradicional.
8. Neutralidade fiscal e incentivos de investimento: crédito fiscal; write-off acelerado de período fixo;
depreciação sobre a meia-vida de um ativo fixo; neutralidade de Samuelson; neutralidade de
Musgrave; incentivo de investimento neutro.
9. Incentivos fiscais no contexto de teoria do capital: principais pontos; neutralidade de Musgrave;
não-neutralidade de um crédito fiscal padrão de investimento; neutralidade de um crédito ao
investimento líquido; esquema de Jorgenson-Auerbach; um incentivo de investimento baseado em
Jorgenson-Auerbach; neutralidade de Harberger-Bradford; esquemas de depreciação mais acelerada
são não-neutros; sinopse.
10. Taxação sobre consumo versus sobre a renda.
11. O imposto de valor agregado: IVA do tipo-produto; IVA do tipo-renda; IVA do tipo-consumo;
virtudes do IVA tipo-consumo; turnover e excise taxes seletivos versus IVA; sinopse.
12. Taxação uniforme: argumento padrão para taxação uniforme não é realista; um cenário fiscal
simples; lições pragmáticas; considerações filosóficas; o caso pela tarifa uniforme; tarifas sobre
insumos.
13. O ABC da incidência do imposto sobre corporações: incidência do imposto sobre corporações
numa economia fechada; incidência do imposto sobre corporações numa pequena economia aberta;
incidência do imposto sobre corporações numa pequena economia aberta enfrentando uma
demanda decrescente por alguns tradables; depreciação; equalização das taxas de retorno ao capital;
o caso de várias atividades no setor Af.
14. Mecanismos de Vickrey-Clark-Groves.
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Avaliação
A menção final será aquela correspondente à média aritmética entre duas provas e um seminário.

