TRIBUTACIÓ DE L’EMPRESA

Curs acadèmic 2020/2021
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Benjamín Sevilla Bernabéu

Dret financer i tributari
Universitat de València
Aquesta obra aquesta protegida amb una Llicència Creative Commons Atribució-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional

TEMA 1. EL TRIBUT. ORDENACIÓ JURÍDICA ESSENCIAL

- CONCEPTE DE DRET FINANCER
- PRINCIPIS CONSTITUCIONALS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

- DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL COMPETÈNCIES TRIBUTÀRIES

CONCEPTE DE DRET FINANCER
1. INTRODUCCIÓ A l’ACTIVITAT FINANCERA

2. DRET FINANCER COM A ORDENAMENT DE LA HISENDA PÚBLICA
3. CONTINGUT DEL DRET FINANCER
3.1. INGRESSOS PÚBLICS

3.2. DESPESES PÚBLIQUES
4. CONCEPTE JURÍDIC DE TRIBUT I LES SEUES CLASSES
4.1. CONCEPTE JURÍDIC DE TRIBUT

4.2. CLASSES DE TRIBUTS

1. INTRODUCCIÓ A l’ACTIVITAT FINANCERA

Notes que caracteritzen l’activitat financera:

- Activitat pública: tant pel subjecte com per l’objecte
- Activitat medial o instrumental de segon grau
- Activitat jurídica: sotmesa a normes i principis jurídics

2. DRET FINANCER COM A ORDENAMENT DE LA HISENDA PÚBLICA
Què és la hisenda pública?

• Punt de vista objectiu: conjunt de drets i obligacions de contingut econòmic de l’estat (o
d’altres administracions públiques)
• Punt de vista subjectiu: subjecte titular d’aquests drets i obligacions, o més exactament, el
subjecte titular de les funcions públiques encaminades a l’actuació d’aquests drets i
obligacions.

3. CONTINGUT DEL DRET FINANCER
Concepte del dret financer: branca del dret públic que organitza els recursos constitutius de la
hisenda de l’estat i de les restants entitats públiques, territorials o institucionals, i regula els
procediments de percepció dels ingressos i d’ordenació de les despeses i pagament que aquests
subjectes destinen al compliment de les seues finalitats.

3.1. INGRESSOS PÚBLICS
Classes d’ingressos públics:
- Ingressos tributaris: IRPF, IS…
- Ingressos obtinguts mitjançant el recurs al crèdit
- Ingressos patrimonials
- Ingressos no tributaris: preu públic
- Categoria impròpia: multes i sancions

3.1. INGRESSOS PÚBLICS
Article 31.1 CE: “Tothom contribuirà al sosteniment de la despesa pública d’acord amb la
seua capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis
d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori”.
•El principi de generalitat
•El principi de capacitat econòmica
•El principi d’igualtat tributària
•El principi de progressivitat
•El principi de no confiscatorietat

3.2. DESPESES PÚBLIQUES
Regulats en l’art. 46 Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP):

Els crèdits per a despeses són limitatius. No poden adquirir-se compromisos de despesa ni adquirir-se
obligacions per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, i són nuls de
ple dret els actes administratius i les disposicions generals amb rang inferior a llei que incomplisquen
aquesta limitació, sense perjudici de les responsabilitats regulades en el títol VII d’aquesta llei.

Fases procediment de despesa:
a.

Aprovació de la despesa

b.

Compromís de despesa

c.

Reconeixement de l’obligació

d.

Ordenació del pagament

e.

Pagament material

3.2. DESPESES PÚBLIQUES

Article 31.2 CE “realitzarà una assignació equitativa dels recursos públics i la seua

programació i execució respondran als criteris d’eficiència i economia”.
•El principi d’eficiència en l’assignació.
•El principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

4.1. CONCEPTE JURÍDIC DE TRIBUT
El tribut és un institut jurídic que consisteix en una prestació pecuniària exigida per una
administració pública com a conseqüència de la realització del supòsit de fet al qual la llei
vincula el deure de contribuir, amb el fi primordial d’obtenir els ingressos necessaris per al
sosteniment de les despeses públiques.

4.1. CONCEPTE JURÍDIC DE TRIBUT
Notes característiques:
• Grava una determinada manifestació de capacitat econòmica.
• És el més típic exponent dels ingressos de dret públic.
• És una prestació pecuniària.
• No constitueix mai la sanció d’un il·lícit, excepte supòsits excepcionals.
• No té caràcter confiscatori.
• S’imposa a tot aquell que té relacions econòmiques i interessos patrimonials al territori
espanyol (no sols als espanyols).
• Finalitat principal: finançar la despesa pública.
• Objecte: prestació pecuniària.

4.2. CLASSES DE TRIBUTS

TAXES

Són els tributs amb un fet imposable que consisteix en la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic, la prestació de
serveis o la realització d’activitats en règim de dret públic que es
referisquen, afecten o beneficien de manera particular l’obligat
tributari, quan els serveis o activitats no siguen de sol·licitud o
recepció voluntària per als obligats tributaris o no es presten o
realitzen pel sector privat.

CONTRIBUCIONS
ESPECIALS

Són els tributs amb un fet imposable que consisteix en l’obtenció per
l’obligat tributari d’un benefici o d’un augment de valor dels seus
béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de
l’establiment o ampliació de serveis públics.

IMPOSTOS

Són els tributs exigits sense contraprestació amb un fet imposable que
està constituït per negocis, actes o fets que posen de manifest la
capacitat econòmica del contribuent.

