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1. OBJECTIUS 
 
- Comprendre en la seva integritat el sistema tributari de l’Estat espanyol.  
- Conèixer com s’apliquen els conceptes bàsics del Dret tributari als principals impostos que 

integren el sistema tributari de l’Estat espanyol.  
- Aprofundir en el procediment de liquidació dels següents impostos:  

· Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.  
· Impost sobre Societats.  
· Impost sobre el Patrimoni.  
· Impost sobre la Renda de no Residents.  
· Impost sobre el Valor Afegit.  
· Impost sobre Successions i Donacions.  
· Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 

 
2. METODOLOGIA 
 
- Classes teòriques en les quals s’analitza, de manera sistemàtica, la normativa reguladora dels 

impostos amb els quals els ciutadans tenen una major relació en la seva vida personal i 
professional.  

- Classes pràctiques en les que es resolen supòsits que fan referència als impostos estudiats.   
 
3. PROGRAMA 
 
Tema 1.- Evolució històrica dels impostos estatals.- La reforma de 1845.- La reforma de 1900. 
Modificacions posteriors.- La reforma de 1940.- La reforma de 1957.- La reforma de 1964.- 
Reforma i sistema de 1978.  
 
Tema 2.- L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.- Fonts normatives.- Naturalesa i àmbit 
d’aplicació espacial.- El fet imposable.- Rendes exemptes.- Contribuents.- Període impositiu. 
Acreditament.- Imputació temporal.- Determinació de les bases imposable i liquidable.   
 
Tema 3.- L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (cont.). Quantificació de la base 
imposable. Rendiments del treball. Rendiments del capital. Rendiments d’activitats econòmiques. 
Guanys i pèrdues patrimonials. Règims especials.- Classes de renda: renda general i renda de 
l’estalvi.- Integració i compensació de rendes.- Base liquidable general i de l’estalvi.  
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Tema 4.- L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (cont.). Adequació l’impost a les 
circumstàncies personals i familiars del contribuent.- Càlcul de l’impost estatal. Quota íntegra 
estatal. Quota líquida estatal.- Gravamen autonòmic. Residència habitual en una Comunitat 
Autònoma. Quota íntegra autonòmica. Quota líquida autonòmica.- Quota diferencial.- Gestió de 
l’impost.  
 
Tema 5.- L’Impost sobre Societats.- Naturalesa i àmbit d’aplicació espacial.- Fet imposable. 
L’obtenció de renda. - Els subjectes passius. Residència. Domicili - Exempcions.- La base 
imposable. L’amortització de l’immovilitzat. Provisions. Les contribucions socials per a la cobertura 
de pensions. Despeses no deduïbles en la determinació de la base imposable.  
 
Tema 6.- L’impost sobre Societats (cont.).- La base imposable (cont.). La valoració dels elements 
patrimonials. El règim de les operacions entre entitats i persones vinculades.- La subcapitalització. 
La compensació de bases imposables negatives. Tipus de gravamen i quota íntegra.- Deduccions 
de la quota íntegra.- Bonificacions en la quota.- Deduccions per a incentivar la realització de 
determinades activitats.- Gestió de l’impost.- Règims especials. Especial referència al règim de les 
empreses de reduïda dimensió.  
 
Tema 7.- L’Impost sobre la Renda de no Residents.- Fons normatives.- Fet imposable.- 
Exempcions.- Elements personals.- Base imposable.- Deute tributari.- Gestió de l’impost.- El 
gravamen especial sobre béns immobles d’entitats no residents  
 
Tema 8.- L’Impost sobre el Patrimoni.- Fons normatives i característiques de l’impost.- Aplicació 
territorial.- Fet imposable.- Subjecte passiu.- Base imposable.- Base liquidable.- Deute tributari.- 
Gestió de l’impost.  
 
Tema 9.- L’Impost sobre Successions i Donacions.- Introducció i característiques.- Aplicació 
territorial.- Fet imposable.- Subjectes passius.- Base imposable.- Base liquidable.- Deute tributari.- 
Normes especials.- Gestió de l’impost.  
 
Tema 10.- L’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.- Fet 
imposable. Modalitats.- Transmissions Patrimonials Oneroses. Introducció. Caracterització del fet 
imposable. Aplicació territorial. Punts de connexió.- Base imposable. Subjecte passiu.- Operacions 
societàries.- Actes Jurídics Documentats.  
 
Tema 11.- L’Impost sobre el Valor Afegit.- Fet imposable.- Exempcions.- Subjectes passius.- Base 
imposable.- Tipus de gravamen.- Deducció de l’impost.- Devolucions.- Règims especials. Règim 
simplificat. Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Règim especial de béns usats, 
objectes d’art, antiguitats i objectes de col�lecció. Règim especial de l’or d’inversió. Règim especial 
de les agències de viatges. Règim especial del recàrrec d’equivalència. Règim especial aplicable al 
serveis prestats per via electrònica. 
 
Tema 12.- Els impostos especials.- Estructura.- Naturalesa.- Els impostos especials sobre la 
fabricació: normes comunes.- Els impostos especials sobre la fabricació en particular.- L’impost 
especial sobre determinats mitjans de transport.- L’impost sobre les primes d’assegurances.- 
L’impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs.  
 
Tema 13.- Els impostos aduaners.- Els drets d’aduana a la importació.- Els drets agrícoles.- Els 
drets antidumping i compensatoris.- Els règims aduaners especials.  
 
4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
- Codi Tributari.  
- Manuals. 
 
5. BIBLIOGRAFIA 
 
Clavijo Hernández i altres: “Curso de Derecho tributario. Parte Especial. Sistema tributario. Los 
tributos en particular”, Marcial Pons, 23a edició, 2007. 
 
6. AVALUACIÓ 
 
Examen teòric-pràctic. 


