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Introducció

L'assignatura Principis constitucionals i normes tributàries pretén oferir una visió

general de les qüestions principals que afecten la creació, la interpretació

i l'aplicació de les normes tributàries. L'estudi d'aquestes qüestions es fa

sobre la base dels principis i les normes de la Constitució i de la Llei

general tributària, i també dels pronunciaments administratius i judicials més

rellevants, especialment els del Tribunal Constitucional. Així, els materials

docents es divideixen en quatre mòduls en els quals s'analitzen els principis

constitucionals, el sistema de fonts i l'aplicació i la interpretació de les normes

tributàries.

En el mòdul “Principis constitucionals”, s'analitzen els principis

constitucionals de les normes tributàries continguts en l'article 31 CE. D'una

banda, els principis materials del sistema tributari: generalitat, capacitat

econòmica, justícia, igualtat, progressivitat i no-confiscatorietat (article 31.1

CE). De l’altra, el principi formal de reserva de llei en matèria de prestacions

patrimonials de caràcter públic (article 31.3 CE). També s'analitzen breument

els principis constitucionals relatius a l'ordenació material de la despesa

pública: assignació equitativa i economia en la programació i l'execució

de la despesa (article 31.2 CE). Per a l'estudi dels principis constitucionals

resulta crucial la interpretació que deriva dels pronunciaments del Tribunal

Constitucional, ja que mitjançant aquests pronunciaments s'han anat

configurant el contingut i els límits de cadascun d'aquests principis.

En el mòdul “Fonts de l'ordenament tributari”, s'aborda el sistema�de�fonts

amb la finalitat d'estudiar les especialitats que es plantegen en l'ordenament

tributari. No es tracta de fer un estudi general del sistema de fonts del dret,

sinó d'analitzar les fonts més rellevants en matèria tributària i els problemes

sobre la utilització de determinats tipus de normes per a regular qüestions

tributàries. En aquesta línia, s'analitzen principalment fonts internacionals

(convenis de doble imposició), de la UE (dret originari i derivat) i internes

(lleis de pressupostos, lleis d'acompanyament, decret llei, decret legislatiu i

disposicions administratives).

En el mòdul “Aplicació de les normes tributàries”, s'estudien els criteris

previstos per a l'aplicació� de� les� normes� tributàries i es distingeix entre

l'àmbit temporal i espacial (articles 10 i 11 LGT). Amb relació a l'àmbit

temporal de les normes, s'analitzen qüestions com l'entrada en vigor, el

període de vigència, el cessament de vigència o la retroactivitat. Un dels temes

fonamentals en aquest àmbit és la retroactivitat de les normes tributàries, per

la qual cosa es dedica un apartat específic a aquesta qüestió per a analitzar-

ne el règim legal i constitucional. Quant a l'àmbit espacial, resulta essencial
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conèixer els criteris de subjecció de les normes tributàries que delimiten els

supòsits de residència i territorialitat. S'hi analitzen amb detall aquests criteris

i també es fa alguna referència al criteri de la nacionalitat.

En el mòdul “Interpretació de les normes tributàries”, s'exposen diverses

qüestions relatives a la interpretació� de� les� normes� tributàries. Aquestes

qüestions es poden dividir en dos temes: d'una banda, els criteris que regeixen

la interpretació de les normes tributàries (articles 12-16 LGT) i, d’una altra,

els mecanismes d'informació i assistència als obligats tributaris sobre la

interpretació d'aquestes normes (articles 85-91 LGT). Pel que fa al primer

tema, s'analitzen els criteris generals d'interpretació (article 12), la qualificació

(article 13), l'analogia (article 14), el conflicte en l'aplicació de la norma (article

15) i la simulació (article 16). Quant als mecanismes d'informació i assistència,

s'estudien, fonamentalment, les consultes tributàries (articles 88 i 89 LGT), i

també diverses actuacions de difusió (articles 86 i 87 LGT) i valoració (articles

90 i 91 LGT).

En aquesta introducció també s’han de destacar dos plantejaments generals

que cal tenir presents en l'estudi de la matèria: d'una banda, la configuració

constitucional de les normes tributàries i, d’una altra, la seva naturalesa

jurídica.

La configuració� constitucional de les normes tributàries s'analitza

fonamentalment en els mòduls sobre principis constitucionals i sistema

de fonts. Per a l'estudi d'aquestes qüestions, resulta fonamental estudiar la

jurisprudència constitucional, ja que a través d’aquesta s'ha anat dotant de

contingut cadascun dels principis i les normes que s'analitzen en aquests

mòduls. S'ha de tenir en compte que la interpretació que fa el TC dels principis

constitucionals en matèria tributària és general i abstracta, la qual cosa a

vegades dificulta la concreció d’aquests principis. Un exemple clar es troba

en la interpretació que duu a terme el TC sobre l'aplicació dels principis de

capacitat econòmica i reserva de llei a les diferents figures tributàries o sobre els

supòsits en els quals és possible utilitzar el decret llei en matèria tributària. Es

tracta, en definitiva, d'una matèria l'estudi de la qual no està tancat en absolut,

sinó que es troba en evolució contínua, per la qual cosa cal seguir molt de prop

l’evolució constant de la jurisprudència constitucional.

D'altra banda, amb relació a la interpretació i l'aplicació, cal tenir en

compte que la naturalesa� de� les� normes� tributàries no és diferent de la

de la resta de les normes jurídiques. En efecte, les normes tributàries no

tenen una naturalesa especial ni diferent de la resta de les normes, no

són normes excepcionals. Tampoc són normes sancionadores o restrictives

de drets individuals, excepte aquelles, lògicament, que regulin el règim

d'infraccions i sancions tributàries. Avui dia ja està superada la polèmica de

les normes tributàries com a normes odioses (encara que ningú pagui tributs

per devoció sinó per obligació). Les normes tributàries són, abans que res,

normes jurídiques l'especialitat de les quals deriva solament del contingut.
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La consideració de les normes tributàries com a normes jurídiques, sense que

sigui possible adscriure-les a una espècie normativa singular, comporta que

s'hagin d'interpretar i aplicar conforme als principis i les normes generals del

nostre ordenament.

El fet que l’LGT contingui disposicions destinades a regular la interpretació

i l'aplicació de les normes tributàries no significa que la seva regulació sigui

diferent de la prevista amb caràcter general per a la resta de les normes

jurídiques. Al contrari, a vegades aquests preceptes es dediquen a reiterar

els criteris que ja són establerts amb caràcter general en el Codi civil. Així

succeeix, per exemple, amb les normes de l’LGT que regulen l'entrada en

vigor, la retroactivitat o els criteris d'interpretació. La raó no és una altra que

reafirmar la naturalesa jurídica de les normes tributàries i negar el caràcter

excepcional que s'hi va pretendre atribuir en èpoques passades. No obstant

això, atès que aquesta polèmica ja està superada, les normes de l’LGT poden

resultar en aquest punt repetitives o redundants de les previsions generals del

Codi civil. En alguns casos s'ha justificat aquesta tècnica legislativa en una

pretesa finalitat didàctica o expositiva, encara que aquesta finalitat resulta

discutible en la mesura en què les normes no s'han de dictar per a ensenyar

sinó per a regular una matèria determinada.
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Objectius

Aquesta matèria pretén oferir a l'estudiant una visió general dels principis

constitucionals i de la interpretació i l'aplicació de les normes tributàries. En

particular, els objectius que es pretenen assolir són els següents:

1. Delimitar els principis constitucionals de justícia tributària: generalitat,

capacitat econòmica, igualtat, progressivitat i no-confiscatorietat.

2. Reconèixer l'àmbit d'aplicació i els problemes que planteja el principi de

reserva de llei en matèria tributària.

3. Identificar les fonts internacionals i de la Unió Europea que afecten la

configuració de l'ordenament tributari.

4. Delimitar l'àmbit d'aplicació de la Llei de pressupostos i de les lleis

d'acompanyament per a regular qüestions tributàries.

5. Diferenciar les normes emanades del Govern, tant amb rang de llei com

reglamentàries, i la seva repercussió en matèria tributària.

6. Entendre l'àmbit temporal d'aplicació de les normes tributàries, amb una

atenció especial al tema de la retroactivitat.

7. Reconèixer l'àmbit d'aplicació espacial de les normes tributàries.

8. Diferenciar el conflicte en l'aplicació de la norma de la simulació.

9. Comprendre l'aplicació de l'analogia a les normes tributàries.

10. Identificar els mecanismes d'informació i assistència als obligats

tributaris, amb una referència especial a les consultes tributàries.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Principis constitucionals
Alejandro García Heredia

1. La constitucionalització dels principis i el seu valor normatiu

2. Principi de generalitat

3. Principi de capacitat econòmica

4. Principi d'igualtat

5. Principis de progressivitat i no-confiscatorietat

6. Justícia tributària

7. Principi de reserva de llei

8. Principis d'ordenació de la despesa pública

Mòdul didàctic 2
Fonts de l'ordenament tributari
Alejandro García Heredia

1. Sistema de fonts

2. Tractats internacionals

3. Normes de la Unió Europea

4. Llei de pressupostos

5. Decret llei

6. Decret legislatiu

7. Disposicions administratives

Mòdul didàctic 3
Aplicació de les normes tributàries
Alejandro García Heredia

1. Àmbit temporal d'aplicació de les normes tributàries

2. Retroactivitat de les normes tributàries

3. Àmbit espacial d'aplicació de les normes tributàries

Mòdul didàctic 4
Interpretació de les normes tributàries
Alejandro García Heredia

1. Criteris d'interpretació i qualificació de les normes tributàries

2. L'analogia en les normes tributàries

3. Conflicte en l'aplicació de la norma tributària

4. Simulació

5. La consulta tributària

6. Informació i assistència als obligats tributaris
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Glossari

AEAT  sigla Agència Estatal d'Administració Tributària.

art.  sigla Article.

CE  sigla Constitució espanyola.

CC  sigla  Codi civil.

CDI  sigla  Conveni de doble imposició: tractat internacional de caràcter

bilateral que se signa amb la finalitat d'evitar la doble imposició i prevenir

l'evasió i el frau fiscal internacionals.

decret legislatiu  Norma amb rang de llei que dicta el Govern per delegació

de la potestat legislativa de les Corts Generals.

decret llei  Norma provisional amb força de llei que dicta el Govern en casos

d'extraordinària i urgent necessitat i que no pot afectar determinades matèries.

DGT  sigla Direcció General de Tributs.

directiva de la UE  Norma que obliga els estats membres destinataris quant

al resultat que s'ha d'aconseguir i deixa a les autoritats nacionals l'elecció de

la forma i dels mitjans.

IAE  sigla Impost sobre activitats econòmiques.

IBI  sigla Impost sobre béns immobles.

ICIO  sigla Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

IGS  sigla Impost sobre despeses sumptuàries.

IE  sigla Impostos especials.

IIVTNU  sigla Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa

urbana.

impost  Tribut exigit sense contraprestació el fet imposable del qual està

constituït per negocis, actes o fets que posen de manifest la capacitat

econòmica del contribuent.

IP  sigla Impost sobre el patrimoni.

IPA  sigla Impost sobre les primes d'assegurances.

IRNR  sigla Impost sobre la renda de no residents.

IRPF  sigla Impost sobre la renda de les persones físiques.

IS  sigla Impost de societats.

ISD  sigla Impost sobre successions i donacions.
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ITPAJD  sigla Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics

documentats.

IVA  sigla Impost sobre el valor afegit.

IVMDH  sigla Impost sobre les vendes minoristes de determinats

hidrocarburs.

IVTM  sigla Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

LBRL  sigla  Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

LCSP  sigla Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

LGT  sigla Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

LHL  sigla Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el

Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

LGP  sigla Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

LMTPP  sigla Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de

les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de

caràcter públic.

LOFCA  sigla Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les

comunitats autònomes.

LPAP  sigla  Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les

administracions públiques.

LPGE  sigla Llei de pressupostos generals de l'Estat.

LTPP  sigla Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics.

reglament de la UE  Norma d'abast general, obligatòria en tots els seus

elements i directament aplicable a cada Estat membre.

STC  sigla Sentència del Tribunal Constitucional.

STS  sigla Sentència del Tribunal Suprem.
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