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Introducció

El comerç electrònic, en els moments actuals, d’expansió i evolució constant,
des d’un punt de vista tributari, comença a generar els primers problemes,
però les solucions normatives encara es troben, en general, en una fase inicial
d’aplicació.
En aquest sentit, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de
la informació i de comerç electrònic, igual que la Directiva 2000/31/CE, de
8 de juny, sobre el comerç electrònic, no regulen el règim tributari aplicable
als serveis de la societat de la informació. Per tant, les fonts normatives en
aquesta matèria es troben en les normes tributàries actualment vigents, que,
en alguns casos, no estan pensades per a considerar la nova realitat, la qual
cosa requereix una tasca d’interpretació important, mentre que, en altres supòsits, les normes específiques que s’estan començant a dictar encara n’han
de demostrar l’eficàcia en la pràctica.
Les qüestions tributàries conflictives afecten bàsicament, d’una banda, la imposició sobre la renda personal i societària, és a dir, l’impost sobre la renda
de les persones físiques, l’impost de societats i l’impost sobre la renda de no
residents, i, de l’altra, la imposició sobre el consum, és a dir, l’impost sobre
el valor afegit.
Les principals qüestions conflictives que se susciten amb relació a la imposició directa sobre el comerç electrònic són: en primer lloc, la qualificació de
les rendes obtingudes; en segon lloc, la determinació de la residència dels
subjectes intervinents, i, en tercer lloc, l’aplicació controvertida del concepte
d’establiment permanent en les operacions comercials electròniques.
Amb relació a la imposició indirecta sobre el comerç electrònic i, més concretament, a l’impost sobre el valor afegit, els problemes que es plantegen són:
en primer lloc, la localització de les operacions comercials electròniques; en
segon lloc, l’aplicació del règim especial del comerç electrònic, i, en tercer lloc,
la facturació electrònica. Més marginal és el problema tributari del pagament
per mitjans electrònics, que afecta fonamentalment l’impost sobre actes jurídics documentats.
Finalment, la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació en la relació entre l’Administració i l’obligat tributari constitueix un dels
trets que caracteritzen els sistemes de gestió tributària moderns dels països
més desenvolupats. Al nostre país, les administracions tributàries, tant l’estatal
com les autonòmiques i les dels grans municipis, han posat a la disposició
dels obligats tributaris els respectius portals a Internet, en què ofereixen multitud de serveis i duen a terme actuacions d’informació i assistència per via
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telemàtica. Aquestes plataformes estan adquirint en els últims anys un gran
protagonisme en l’aplicació dels tributs, de manera que estan provocant una
evolució en el sistema de gestió tributària. Sistema que és regulat mitjançant
un marc jurídic que desplega els drets i garanties dels obligats tributaris en
les seves relacions telemàtiques amb l’Administració, a l’efecte de combatre la
desconfiança que inevitablement generen les noves tecnologies.
En definitiva, tots els problemes en aquest camp de la fiscalitat del comerç
electrònic es poden reconduir a un de sol: la disminució en la recaptació que
representa o pot representar l’ús de les noves tecnologies en les relacions comercials. Aquesta disminució de la recaptació preocupa no solament els estats,
sinó també les organitzacions internacionals i supranacionals, especialment
la Unió Europea. I és que, com es veurà, la major part dels aspectes conflictius
del comerç electrònic des del punt de vista tributari se centren en l’àmbit de
la fiscalitat internacional.
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Objectius

Els principals objectius que s’assoliran mitjançant l’estudi d’aquesta matèria
són els següents:

1. Entendre el règim tributari del comerç electrònic, tant des del punt de vista
de la imposició directa com indirecta.
2. Comprendre la regulació dels aspectes generals de l’Administració electrònica tributària.
3. Assimilar les normes que es refereixen a les principals manifestacions de
l’Administració electrònica tributària.
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Abreviatures
AEAT Agència Estatal d’Administració Tributària
art. Article
CE Constitució espanyola
CDI Conveni per a evitar la doble imposició
DGT Direcció General de Tributs
DGCHT Direcció General de Coordinació de les Hisendes Territorials
EP Establiment permanent
IAJD Impost sobre actes jurídics documentats
IRNR Impost sobre la renda de no residents
IRPF Impost sobre la renda de les persones físiques
IS Impost de societats
IVA Impost sobre el valor afegit
LAECSP Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
LGT Llei general tributària
LIRPF Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques
LITPAJD

Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics

documentats
LIVA Llei de l’impost sobre el valor afegit
LJCA Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa
LOPD Llei orgànica de protecció de dades
LOPJ Llei orgànica del poder judicial
LORTAD Llei orgànica de regulació del tractament automatitzat de dades
LRJPAC Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
NRC Número de referència complet
OCDE Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic
RAECSP Reglament d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
RD Reial decret
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RGGIT Reglament de gestió i inspecció tributària
RGRVA Reglament general de revisió en via administrativa
RIRNR Reglament de l’impost sobre la renda de no residents
RIRPF Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques
RPAEAT

Resolució de la Presidència de l’Agència Estatal d’Administració

Tributària
RSERE Resolució de la seu electrònica i els registres electrònics
STC Sentència del Tribunal Constitucional
TAI Territori d’aplicació de l’impost
TEAC Tribunal Econcomicoadministratiu Central
TIC Tecnologies de la informació i la comunicació
TRLIRNR Text refós de la llei de l’impost sobre la renda de no residents
TRLIS Text refós de la llei de l’impost de societats
TRLRHL Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals
UE Unió Europea
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