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RESUM TEMA TIC.
El sistema fiscal incideix en la majoria de les ireas de decisió de r empJes&. El seu
coneixement ha de permetre, d'una banda, introduir la variable fiscal en l' anIIisi de
qualsevol tipus d' estrategia empresarial i, per aItra pan, definir les aetuaeioDs necesiries
per minimitzar els costos impositius d' &con! amb el marc legislatiu vigeot. El curs pretén,
també, proporcionar les eines necessiries per anaIitzar tan la normativa vigeot com eIs
canvis que contiDuament es produeixen.
PROGRAMA

DEL CURS

Primera Part: INTllODUCCI6
l. Estructura

cle1

sistema fiscal

Concepte de fet imposable.
CJassificIció deis impostos en funció del fet imposabIe.
0bIip:i0as de l' empresa emrom de la HiseDda Pública.
Segona PIIt: IMPOST SOBRE BENEFIClS
2. Visió General de I'impost sobre Societats.
Esquema de I'impost sobre Societats.
FJements de la poHtica fiscal de l' cmpraa.
3. Normes per a la vaIoració fiscal d' estats finanr-s.
InmobiIitDt material. AmortitzacioDs. ActuaIitzaáoDs.

lasiDg.
InmobiIitDt innwteriI1.
Despeses amortitzabIes.-
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Despeses amortitzables.
Immobilitzat financer.
Existencies.
Comptes a cobrar.
Passiu exigible.
4. Determinació del resultat fiscal: la base imposable.
Imputacló temporal d 'ingresos i despeses.
Valoració d 'ingresos i despeses. Operacions vinculads. Preus de transf~encia.
Ingresos computables.
Despeses dedw"bles.
Increments i disminucions de patrimonio
C81cul de 1'impost diferit.
S.

C81culde la quota.
Tipus impositiu.
Deducció per doble imposició internacional.
Deducció per doble imposició intersociet8ria.
Impost subjacent.
Deduccions per inversions.
Deducció per investigació i desenvolup&ment.
Deduccions sectorials.

6. El sistema de tranparencia fiscal.
7.ProbleD:*ica deis grups d' empreses.
Consolidació.
Fusió.
Escissió.
Tercera Part: LA COL.LABORACIO DE L 'EMPRESA AMB LA mSENDA PUBLICA
8. Impostos sobre el consumo

i

Impost en cascada impost sobre el valor afegit.
Operacions no gravades.
Tipus impositiu.
Deducció de quotes suportades.
Autoconsum.
Operacions
Operacions
Operacions
Conciliació

vinculades.
exteriors.
inmobiliBries.
de bases amb e1s estats financers.

•

9. Retencions a compte del I.RP.F.
Concepte i finalitat de la retenció.
Rendiments del trebaU.
Rendiments del capital mobiliario Increments i disminucions de patrimonio
Altres Rendes.
Conciliació de bases amb els estats financers.
10. Imposició a no residents

Conceptes obligació real i obligació personal de contribuir.
Tipus de gravamen a no residents.
Convenis de doble imposició.
11. Principis generals tributaris.

Inftaccions i sancions.
Recursos i reclamacions.
Inspecció.
Prescripció.
Recaptació.

BffiLIOGRAFIA
Degut a la dinimica de canvis legislatius en la que es troba inmers el sistema fiscal
epanyol en els darren anys, i molt en particular en el moment actual, no existeix cap
publicació suficientment actualitzada que cobreixi el contingut del pro~
rao per la
que el curs hauria de seguir-se amb els apunts de classe i les publicacions que vagin
apareixent. No obstant mo, per a un bon seguiment de r assipatura és recomenable
disposar d' algun codi que contingui la legislació següent MtnaljtwlA:
-Llei i Reglament de llmpost sobre Societats, per als temes 2,3,4,5,6,7,9 i 10 del
Programa .
.-Llei i Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit, per al tema 8.
.-Llei i Reglament de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per als
temes 9 i 10.
-Llei General TribuWia,

per al tema 10.

Aquesta legislació, entre d'altres llocs, pot trabar-se a les últimes edicions deis següents
llibres.

-Le¡islación básica del sistema tributario español.
CALERO, JUAN~ ESCRIBANO, FRANCISCO~ NAVAS, RAFAEL. Editorial
Civitas.
Conté la normativa esmentada dellmpost sobre Societats, el I.V.A i el I.RP.F.

-Impuesto SQbre Sociedades,
RODRIGUEZ ONDARZA,
Derecho, S,A.
Conté la normativa del I.S,

J,A.~ GUERRERO,

J.J,~ Editora

General

de

-Leyes Generales de Derecho Financiero y Tributario,
CASAL BRAVO, MANUEL Ma, Editorial Civitas, S,A.
Conté la L1ei General Tributiria,
Com a manuals de consulta, poden utilitzar-se els següents:
-MARTIN-BEJARANO
ARIANES, ANTONIO y ARCllLA
MANUEL, RéJimen fiscal de la empresa, Editorial Tecnos,

MARTIN,

-QUERENDEZ AUZMENDI, FRANCISCO, Manual sobre Contabilidad y el
Impuesto sobre Sncir4,des. Ediciones Deusto.
-ALBI mAÑEZ, E, y GARCIA ARIZNAVARRETA,
Es.paiiol. Editorial Ariel,

J.L, Sistema Fiscal

-LEFEBRE, FRANCIS, Varios Autores. Nemento Práctipo. Ed, Edersa.
S'ha de tenir sempre en compte de que existeix la possibiJitat de que algún canvi
normatiu s'hagi produit amb posterioritat a la publicació de la bibliografia indicada, raó
per la qual es necessari en qualsevol cas complementar-la amb els apunts de classe,
HORARJ DE CONSULTA:

Prof. J.Capelleras
Cada dimarts de 8,00 a 9,00 del matí, Previament sñauri de concertar entrevista.
Prof. J.Albalate
Cada divendres de ~.OOa 9,00 del matí. Previament s'bauri de concertar entreviSlB.
NOTA IMPQRIANT
Les fitxes d'alumne hauran d'entregar-se el dia de I'eximen del primer parcial, en el cas
deis alumnes que s ñi presentiD, i el dia de l' eximen final, en la resta dels casos. si no
. s'acompleix aquest requisit, no seri POSSlb1epresentar-se a l' mu'mm

