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Introducció

En aquest curs d'especialització, IVA i fiscalitat internacional, s'analitzaran,
d'una banda, els tributs que graven el consum; és a dir, l'impost sobre el valor
afegit, els impostos especials i els impostos duaners; i, de l'altra, les qüestions
principals referents a la fiscalitat internacional.
Respecte del primer dels impostos que grava el consum, l'impost sobre el valor
afegit, en el mòdul 1 s'analitzaran les operacions que grava, i en el mòdul 2,
es tractaran els aspectes referents a la seva quantificació i gestió.
En el mòdul 3 s'analitzen la resta de figures impositives que graven el consum,
els diferents impostos especials i els impostos duaners.
Per acabar, en el mòdul 4 s'examina la problemàtica de la fiscalitat internacional, fent especial atenció a l'impost sobre la renda de no residents, els convenis internacionals per a evitar la doble imposició, els paradisos fiscals i les
operacions que hi estan vinculades.
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Objectius

En aquest curs es pretén assolir els objectius següents:
•

Delimitar les operacions gravades per l'impost sobre el valor afegit.

•

Entendre els mecanismes de quantificació i gestió de l'impost sobre el valor
afegit.

•

Conèixer el règim dels impostos especials i dels impostos duaners.

•

Identificar la problemàtica fiscal d'àmbit internacional.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Impost sobre el valor afegit
Esteban Quintana Ferrer
1.

Aspectes generals de l'impost

2.

Fet imposable

3.

Exempcions

4.

Obligats tributaris

5.

Transferència de l'impost

Mòdul didàctic 2
Impost sobre el valor afegit
Esteban Quintana Ferrer
1.

Quantificació de l'impost

2.

Devolucions

3.

Règims especials

4.

Gestió de l'impost

Mòdul didàctic 3
Impostos especials i duaners
Esteban Quintana Ferrer
1.

Els impostos especials de fabricació

2.

Impost especial sobre determinats mitjans de transport

3.

Impost especial sobre el carbó

4.

Gestió dels impostos especials

5.

Impost sobre les primes de les assegurances

6.

Impost sobre les vendes al detall de determinats hidrocarburs

7.

Els impostos duaners

Mòdul didàctic 4
Fiscalitat internacional
Ana María Delgado García i Rafael Oliver Cuello
1.

Qüestions generals sobre la imposició de no residents

2.

Rendes obtingudes a Espanya i exempcions

3.

Rendes obtingudes mitjançant establiment permanent

4.

Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent

5.

Règim opcional per a residents en altres estats membres de la Unió Europea

6.

Convenis per a evitar la doble imposició

7.

Altres aspectes de la tributació dels no residents
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