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Lligó 1. Les categories tributáries. 
 
1. - El tribut. concepte i elasses. 
2.- Llimpost: concepte i classes. 
3. - La taxa.  Els preus públics. 
4. - La contribució especial. 
 
 
 
Lligó 2. La relaeíó jurídico-tributária. 
 
1. - El fet imposable.  Exempció i no subjecció.  L'obligació tributária. 
2. - Els subjectes de llobligació tributária.  Subjectes passius: concepte i elasses. 
El contribuent.  El substitut del contribuent.  El retenidor.  El responsable 
tributar¡.  La repereussió tributária. 
 
 
 
LH<;ó 3. Objecte de llobligació tributária. 
 
1. - La prestació tributária.  Concepte.  Tipus de determinació de la prestació - 
2. - La base imposable.  Régims dlestimació de la base.  La base liquidable. 
3. - El tipus de gravamen.  Quota i deute tributaras. 
4. - Extinció de llobligació tributária. 
 
 
 
Lligó 4. Procediments tributaras. 
 
1. - La gestió tributária.  Delimitació i ámbit. 
2. - Procediment de liquidació tributária.  Declaració tributária.  Declaració- 
liquidació.  Els actes de liquidació tributária. 
3. - Procediment d'inspecció tributária.  Documentació de les actuacions 

inspectores: les actes. 
4. - Procediment de recaptació tributária.  El procediment de constrenyiment. 
5. - Procediment de revisió.  El recurs de reposició.  La reclamació económico- 
administrativa. 
G. - Infraccions i sancions 
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Lligó 5. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 
 
1. - Naturalesa i ámbit dlaplicació. 
2. - Fet imposable.  Exempcions i sup¿)sits de no subjecció. 
3. - Subjecte passiu.  Obligació real i obligació personal de contribuir. 
4. - Període d'imposició i de meritació de l'impost. 
5. - Base imposable i liquidable. 
6. - Els rendiments de treball personal.  Els rendiments de capital.  Els rendiments 
de les activitats empresarials i professionals.  Increments i disminucions del 
patrimoni. 
7. - La quota tributária.  Els tipus de gravamen.  Deduccions de la quota.  
Retencions i ingressos anticipats.  Gestió. 
 
 Lligó G. Impost sobre el Valor Afegít. 
 
1. - Naturalesa i ámbit dlaplicació. 
2. - Fet imposable.  Entrega de béns i prestacions de serveis.  Adquisicions 
 
intracomunitáries de béns.  Importacions.  Operacions no subjectes.  Exempcions. 
 
3. - Meritació i lloc de realització del fet imposable. 
4. - Subjectes passius.  La repereussió legal.  Deducció i devolució. 
5. - La base ímposable.  Els tipus de gravamen.  Régims especials i gestió. 
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