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Introducció

Aquesta assignatura de Dret fiscal té per objecte estudiar les principals regles

que permeten comprendre la figura de l’impost, tant des d’un punt de vista

estàtic (elements essencials) com dinàmic (aplicació dels tributs). Així mateix,

s’examinen les principals figures tributàries de la imposició sobre la renda i

sobre el consum.

En el primer mòdul, per tant, es comença analitzant els elements essencials

dels tributs, especialment els que permeten la quantificació dels impostos. Ai-

xí, s’estudien el fet imposable, les exempcions, els supòsits de no-subjecció, la

meritació, els contribuents i altres obligats tributaris. També s’analitzen con-

ceptes com la base imposable, la base liquidable, el tipus de gravamen i la

quota tributària.

El segon mòdul es dedica a l’aspecte dinàmic dels impostos, és a dir, als pro-

cediments tributaris o aplicació dels tributs. En aquest sentit, s’examinen els

principis generals i les normes comunes sobre actuacions i procediments. I,

a continuació, s’analitzen els procediments de gestió tributària, inspecció tri-

butària i recaptació tributària. Finalment, s’aborden els recursos i les reclama-

cions en l’àmbit tributari, i les infraccions i sancions tributàries.

L’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats són

estudiats en el tercer mòdul de l’assignatura. Es tracta dels dos principals tri-

buts que graven l’obtenció de renda per part de residents en territori espanyol,

tant persones físiques com jurídiques. S’estudien tots els elements essencials

de tots dos tributs: fet imposable, exempcions, subjectes passius, quantificació

i gestió dels impostos.

Finalment, el quart mòdul de l’assignatura analitza la imposició sobre el con-

sum. S’estudien els dos tributs d’aquest tipus que hi ha en el nostre sistema

tributari: d’una banda, l’impost sobre el valor afegit (que grava el consum ge-

neral) i, de l’altra, els impostos especials (que graven determinats consums es-

pecífics). També aquí s’analitza cadascun dels elements essencials de tots dos

impostos.
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Objectius

Els principals objectius que es pretén que l’estudiant assoleixi en finalitzar

l’estudi dels materials d’aquesta assignatura són els següents:

1. Identificar el concepte de fet imposable, la seva estructura, les seves fun-

cions, els supòsits de no-subjecció, les exempcions i la meritació, i també

la noció d’obligat tributari i les diverses classes que hi ha en el nostre or-

denament.

2. Reconèixer els aspectes fonamentals dels elements de quantificació dels

impostos, especialment la base imposable, la base liquidable, el tipus de

gravamen i la quota tributària.

3. Entendre els principis generals de l’aplicació dels tributs, i les normes co-

munes sobre actuacions i procediments tributaris.

4. Comprendre les característiques principals i les fases del procediment

de gestió tributària, del procediment d’inspecció tributària, dels procedi-

ments de recaptació tributària, dels recursos i les reclamacions tributàries

i de les infraccions i sancions tributàries.

5. Delimitar el fet imposable, les exempcions, els subjectes passius, la base

imposable, la base liquidable i la quota tributària de l’impost sobre la renda

de les persones físiques.

6. Dominar la imposició sobre la renda de les persones jurídiques residents

en territori espanyol, especialment en relació amb els ajustos fiscals sobre

el resultat comptable per tal d’obtenir la base imposable de l’impost sobre

societats.

7. Entendre la regulació de l’impost sobre el valor afegit, el seu fet imposable,

els subjectes passius i la quantificació de l’impost.

8. Comprendre el mecanisme per a determinar l’import dels diversos impos-

tos especials, fonamentalment els impostos especials de fabricació.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Quantificació dels impostos
Ana María Delgado García i Rafael Oliver Cuello

1. Fet imposable i obligats tributaris

2. Base imposable, tipus de gravamen i quota tributària

Mòdul didàctic 2
Aplicació dels tributs
Ana María Delgado García i Rafael Oliver Cuello

1. Els procediments tributaris

2. Gestió, inspecció i recaptació tributàries

3. Recursos i sancions tributàries

Mòdul didàctic 3
Imposició sobre la renda
Ana María Delgado García i Rafael Oliver Cuello

1. Impost sobre la renda de les persones físiques

2. Impost sobre societats

Mòdul didàctic 4
Imposició sobre el consum
Ana María Delgado García i Rafael Oliver Cuello

1. Impost sobre el valor afegit

2. Impostos especials
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Abreviatures

AEAT   Agència Estatal d’Administració Tributària

BOE  Butlletí Oficial de l’Estat

CDM   Codi duaner modernitzat

CC   Codi civil

CE   Constitució espanyola

CA   Comunitats autònomes

DA   Disposició addicional

DD   Disposició derogatòria

DF   Disposició final

DOCE  Diari Oficial de les Comunitats Europees

DT   Disposició transitòria

FJ   Fonament jurídic

GEBIERN   Gravamen especial sobre béns immobles de les entitats no resi-

dents

IAE   Impost sobre activitats econòmiques

IBI   Impost sobre béns immobles

ICIO   Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

R+D   Activitats de recerca i desenvolupament

ID   Impostos duaners

IE   Impostos especials

IGIC   Impost general indirecte canari

IIVTNU   Impost sobre l’increment del valor dels territoris de naturalesa ur-

bana

IP   Impost sobre el patrimoni

IRPF   Impost sobre la renda de les persones físiques

IS   Impost sobre societats

ISD   Impost sobre successions i donacions



CC-BY-NC-ND • PID_00233558 7 Dret fiscal

ITPAJD   Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documen-

tats

IVA   Impost sobre el valor afegit

IVTM   Impost sobre els vehicles de tracció mecànica

LCTE   Llei de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes

LGT   Llei general tributària

LIE   Llei dels impostos especials

LIP   Llei de l’impost sobre el patrimoni

LIRPF   Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques

LIS   Llei de l’impost sobre societats

LISD   Llei de l’impost sobre successions i donacions

LIVA   Llei de l’impost sobre el valor afegit

LO   Llei orgànica

LOFCA   Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes

LPACAP   Llei de procediment administratiu comú de les administracions

públiques

LRHL   Llei reguladora de les hisendes locals

LSC   Llei de societats de capital

OCDE   Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic

OM   Ordre ministerial

PGC   Pla general comptable

RD   Reial decret

RDL   Reial decret legislatiu

RGGIT   Reglament General de Gestió i Inspecció Tributària

RGR   Reglament general de recaptació

RIE   Reglament dels impostos especials

RIRNR   Reglament de l’impost sobre la renda de no residents

RIRPF   Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques

RIS   Reglament de l’impost sobre societats
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RISD   Reglament de l’impost sobre successions i donacions

RITPAJD   Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes

jurídics documentats

RIVA   Reglament de l’impost sobre el valor afegit

STC   Sentència del Tribunal Constitucional

STS   Sentència del Tribunal Suprem

TARIC   Aranzel duaner integrat comunitari.

TEAC   Tribunal Econòmic Administratiu Central

TEAL   Tribunal Econòmic Administratiu Local

TEAR   Tribunal Econòmic Administratiu Regional

TJCE   Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees

TRLITPAJD   Text refós de la llei de l’impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

TRLIRNR   Text refós de la llei de l’impost sobre la renda de no residents

TRLRHL   Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals

TSJ   Tribunal Superior de Justícia

UE   Unió Europea
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