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Introducció

En aquests materials docents de Dret financer i tributari I, una vegada delimitats

el concepte i l’objecte del dret financer, s’hi examinen els principis constitu-

cionals que regeixen en l’àmbit tributari i que constitueixen un dels límits del

poder financer dels diferents nivells d’Hisenda territorial (estatal, autonòmic i

local). A continuació, s’analitzen les diferents formes de creació de les normes

tributàries, posant l’accent en les especialitats pròpies de l’àmbit tributari i la

repercussió dels tractats internacionals i el dret de la Unió Europea. Aquest es-

tudi de les normes tributàries es completa amb els criteris tant d’interpretació

com d’aplicació de les normes tributàries i la seva eficàcia en el temps i l’espai.

Als ingressos i les despeses públics, en tant que manifestacions de l’activitat

financera de què s’ocupa el dret financer, es dedica el segon dels mòduls

d’aquesta assignatura. D’entre tots els ingressos públics, hi destaquen els tri-

butaris, als quals es dedica una especial atenció. Quant a això, es diferencien

les taxes dels preus públics. Pel que fa a la despesa pública, les qüestions que

s’hi tracten són el concepte, la naturalesa i el contingut, els efectes jurídics i

l’estructura del pressupost, els principis pressupostaris i les fases del cicle pres-

supostari.

Després de la delimitació del tribut en el conjunt d’ingressos públics i els prin-

cipis que el presideixen, s’aborda l’anàlisi dels elements d’identificació (fet im-

posable i obligats tributaris) i de quantificació (base imposable i liquidable,

tipus de gravamen i deute tributari) que el componen. Així mateix, s’estudien

les diferents formes d’extinció de les obligacions tributàries.

Finalment, el quart mòdul se centra en els procediments d’aplicació dels tri-

buts i de revisió dels actes de naturalesa tributària. Així, després d’examinar els

principis generals i les normes comunes de l’aplicació dels tributs, s’hi analit-

zen el procediment de gestió (dirigit a la quantificació i també a la comprova-

ció dels deutes tributaris), el d’inspecció, el de recaptació i els de revisió. A més,

s’estudien les infraccions i sancions tributàries i el procediment sancionador.
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Objectius

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

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

1. Entendre el concepte i contingut del dret financer i els principis constitu-

cionals en matèria tributària, especialment els de justícia material.

2. Identificar els diferents tipus de normes tributàries per a dominar els cri-

teris d’interpretació i aplicació d’aquestes i els límits del poder financer de

tots els nivells d’Hisenda territorial.

3. Comprendre el contingut dels pressupostos, els principis que els regeixen

i les fases del cicle pressupostari.

4. Diferenciar les diferents classes d’ingressos dels ens públics.

5. Dominar els elements d’identificació i quantificació dels tributs.

6. Conèixer les formes d’extinció de l’obligació tributària.

7. Assimilar la funció i els tràmits de cadascun dels procediments d’aplicació

dels tributs i de revisió dels actes de naturalesa tributària.

8. Delimitar les infraccions i sancions tributàries.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Principis i normes tributàries
Ana María Delgado García

1. Principis constitucionals

2. Fonts normatives en l’àmbit tributari

3. Poder financer

4. Aplicació i interpretació de les normes tributàries

Mòdul didàctic 2
Ingressos i despeses públiques
Rafael Oliver Cuello

1. Ingressos tributaris i preus públics

2. Ingressos crediticis, patrimonials i monopolístics

3. Despesa pública i pressupost

4. El cicle pressupostari

Mòdul didàctic 3
Elements del tribut
Irene Rovira Ferrer

1. El fet imposable

2. Els subjectes del tribut

3. La quantificació del tribut

4. L’extinció del deute tributari

Mòdul didàctic 4
Procediments tributaris
Ana María Delgado García i Rafael Oliver Cuello

1. Aspectes generals i normes comunes

2. Procediments de gestió tributària

3. Procediments d’inspecció tributària

4. Procediments de recaptació tributària

5. Procediments de revisió tributària

6. Procediment sancionador tributari
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Abreviatures

AEAT   Agència Estatal d’Administració Tributària

BOE  Butlletí Oficial de l’Estat

CC   Codi civil

CE   Constitució espanyola

CA   Comunitats autònomes

DA   Disposició addicional

DD   Disposició derogatòria

DF   Disposició final

DGT   Direcció General de Tributs

DNI   Document nacional d’identitat

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

IRNR   Impost sobre la renda de no residents

IRPF   Impost sobre la renda de les persones físiques

IS   Impost de societats
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ISD   Impost sobre successions i donacions

ITPAJD   Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documen-

tats

ITPO   Impost sobre transmissions patrimonials oneroses

IVA   Impost sobre el valor afegit

IVTM   Impost sobre els vehicles de tracció mecànica

LBRL   Llei de bases de règim local

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

LGEP   Llei general d’estabilitat pressupostària

LGP   Llei general pressupostària

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

LOEPSF   Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

LOFCA   Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes

LOTC   Llei orgànica del Tribunal Constitucional

LPACAP   Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions

Públiques

LPAP   Llei del patrimoni de les administracions públiques

LPGE   Llei de pressupostos generals de l’Estat

LRHL   Llei reguladora de les hisendes locals

LSC   Llei de Societats de Capital

LTPP   Llei de taxes i preus públics

OM   Ordre ministerial
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PGC   Pla general comptable

PGE   Pressupostos generals de l’Estat

RD   Reial decret

RDLeg   Reial decret legislatiu

RGGIT   Reglament general de gestió i inspecció tributària

RGR   Reglament general de recaptació

RGRST   Reglament general de règim sancionador tributari

RGRVA   Reglament general de revisió en via administrativa

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 de societats

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

SAN   Sentència de l’Audiència Nacional

STC   Sentència del Tribunal Constitucional

STS   Sentència del Tribunal Suprem

STSJ   Sentència del Tribunal Superior de Justícia

TARIC   Aranzel duaner integrat comunitari

TC   Tribunal Constitucional

TEAC   Tribunal Econòmic Administratiu Central

TEAR   Tribunal Econòmic Administratiu Regional

TFUE   Tractat de funcionament de la Unió Europea

TJUE   Tribunal de Justícia de la Unió Europea

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

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

i actes jurídics documentats.
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TRLRHL   Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals

TS   Tribunal Suprem

TSJ   Tribunal Superior de Justícia

TUE   Tractat de la Unió Europea

UE   Unió Europea

ZEC   Zona Especial Canària
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