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Deter.inació del resultat fiscal: la base i.posable.
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I.putació te.poral d'ingresos i despeses.
Valoraci6 d'ingresos i despeses. Operacions vinculades.
Ingresos co.putables.
Despeses dedulbles.
Increaents i dis.inucions de patri.oni.
Calcul de l'i.post diferit.
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Tipus i.positiu.
Deducci6 per doble i.posici6 internacional.
Deducci6 per doble i.posici6 intersocietaria.
I.post subjacent.
Deduccions per inversions.
Deducció per creació d'ocupació.
Deducci6 per investigaci6 i desenvolupa.ent.
Deduccions sectorials.

Grup
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Professor
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RESUM TEJlATIC

El siste.a fiscal incideix en la .ajoria de les areas de decisió de
l'e.presa. El seu coneixe.ent ha de per.etre, d'una banda, introduir la
variable fiscal en l'analisi de qualsevol tipus d'estrategia e.presarial
i, per altra part, definir les actuacions necessaries per .ini.itzar els
costos i.positius d'acord ~b el .arc legislatiu vigent. El curs pretén,
ta.bé, proporcionar les eines necessaries per analitzar tan la nor.ativa
vigent co. els canvis que continua.ent es produeixen.

Calcul de la quota

6.

El siste.a de transparencia fiscal.

7.

Proble.atica deis grups d'e.preses.
Valoraci6 de l'i••obilitzat rinancer.
Consolidació.
Fusi6.
Escissi6.
Preus de transferencia.

PROGRAMA DEL CURS
Pri.era Part: INTRODUCCIO

Tercera Part: LA COL.LABORACIO DE L'EMPRESA AMB LA HISENDA PUBLICA

1.

8.

Estructura del siste.a fiscal

I.post en cascada i i.post sobre el valor afegit.
Operacions no gravades.
Tipus i.positiu.
Deducció de quotes suportades.
Autoconsu ••
Operacions vinculades.
Operacions exteriors.
Operacions inlllObiliaries.
Conciliació de bases SIlIb
els estats rinancers.

Concepte de fet i.posable.
Classificacio deIs i.postos en funció del fet i.posable.
Obligacions de l'e.presa enfront de la Hisenda Pública.

Segona Part: ESTRATEGIA FISCAL
2.

Visió General de l'i.post sobre Societats
Esque.a de l'l.post sobre Societats.
Nocions basiques d'estr~tegia fiscal.

3.

Nor.es per a la valoració fiscal d'estats financers
I••obilitzat .aterial. AllIOrtitzacions.Actualitzacions.
Leasing.
1.llIObilitzatin.~teri~l.
Despeses a.ortitz~bles.
I••obilitzat financer.
Existencies.
Co.ptes a cobrar.
Passiu exigible.
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I.postos sobre el consu.

9.

Retencions a co.pte del I.R.P.F.

i'

Concepte
rinalitat de la retenció.
Rendi.ents del treball.
Rendi.ents del capital IlIObiliari. Incre.ents
patrilllOni.
Altres Rendes.
Conciliaci6 de bases a.b els estats financers.

dis.inucions

.~
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10. l.posici6 a no residents
Conceptes obligaci6 real i obligaci6 personal de contribuir.
Connexi6 a.b el siste.a de control de canvis.
Tipus de grava.en a no residents.
Convenis de doble i.posici6.
11. Principls generals tributaris.
Infraccions i sancions.
Recursos i recla.acions
Inspecci6.
Prescripci6.
Recaptació.

BIBLIOGRAFIA
Degut a la dina.ica de canvis legislatius en la que es traba in.ers el
siste.a fiscal espanyol en els darrers anys, i ~lt en particular en el
~.ent actual, no existeix cap publicaci6 suficient~nt actualitzada que
cobreixi el contingut del progr••a, rso per la que el curs hauria de
seguir-se ••b els apunts de claase i les publicacions que
vagin
apareixent. No obstant aixo, per a un ban segui~nt de l'aasignatura és
reco.enable disposar d'algun codi que contingui la legislaci6 següent
actualitzada:

-

Llei i Regl ••ent de l'l.post sobre Societats, per als te.es 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9 i 10 del Progr••••
- Llei i Regl••ent de l'l.post sobre el Valor Aregit, per al te•• 8.

/

- Llei i Regl••ent de l'l.post sobre
Fisiques, per als te.es 9 i 10.

la

Renda

de

les

Persones

- Llei General Tributaria, per al te.a 10.

HORAIlIDE CONSULTA:
Pror. ,J. Capelleraa
Cada di.arts
entrevista.

de 8.00 a 9.00 del .ati.

Previ••ent s'haura

de

concertar

pror. ,J. Albalate
Dijous de 15.30 a 16.30 hores

IOTA UIPOITAlrt'
Les ritxes d'alu.ne hauran d'entregar-se el dia de l'ex••en del pri.er
parcial, en el cas deIs alu.nes que s'hi presentin, i el dia de l'exa.en
rinal, en la resta deIs casos. Si no s'aco.pleix aquest requisit, no sera
possible presentar-se a l'exa.en.
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