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RESUM
•Introducció a la Fiscalitat és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS, inclosa junt amb
l’assignatura “Fiscalitat de l’empresa” en la Matèria “Fiscalitat” integrada en el Mòdul “Entorn Econòmic i
Marc Jurídic” del grau en ADE.
•La importància formativa de l’assignatura radica en la seua contribució a l’objectiu central del grau en
ADE de formar professionals capaços d'exercir labors de gestió, assessorament i avaluació en les
organitzacions productives, tant en l’àmbit global com en les àrees funcionals específiques de
finançament, inversió, administració o comptabilitat. De manera que la seua contribució capacite al
graduat/a en ADE per a actuar professionalment tant en la direcció d'empreses o institucions com en
l'àmbit de l'assessoria-consultoria.
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•En quant als objectius específics del títol de Grau en ADE, l'assignatura aporta coneixements
instrumentals al procés de formació i aprenentatge. L'assignatura es configura perquè l'estudiant
adquirisca coneixements i capacitats en diversos àmbits professionals i amb mentalitat preparada per a
adaptar-se tant als nous escenaris que el seu esdevindre professional li puga demandar com a les
modificacions de l'entorn econòmic i legislatiu vigent.
•La assignatura té gran interés per al futur professional. A nivell general, participa en la cobertura dels
coneixements bàsics necessaris per a aconseguir diversos perfils professionals, per exemple, Fiscal,
Auditoria, Comptabilitat, Constitució i Dissolució de Societats, Gestió de Patrimonis, etc., desenrotllats
tant en l'àmbit de l'exercici lliure de la professió com en empreses privades o el sector financer.
•Su localització dins del mòdul, contribuïx a situar l'àrea d'estudi en l'entorn econòmic i jurídic en el que
es desembolica l'empresa i amb el que interacciona, i permet ampliar els coneixements que de manera
transversal s'utilitzaran en els desenrotllaments posteriors. En esta línia, les matèries del mòdul es
vinculen amb part dels continguts que s'impartixen en algunes de les matèries d'altres mòduls.
•A més del seu paper de suport per a desenrotllaments formatius posteriors, el mòdul és útil
professionalment perquè part dels continguts i destreses que s'adquirixen s'apliquen directa durant
l'exercici professional.
•El contingut de l'assignatura inclourà: el finançament del Sector Públic, la fiscalitat de l'empresa en
relació a la seua creació, funcionament, successió i dissolució i, finalment, els impostos a Espanya amb
especial referència a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i a l'Impost sobre el Valor Afegit,
tenint en compte la seua incidència sobre les obligacions tributàries relacionades amb els que exercixen
activitats econòmiques.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Amb referència als estudis impartits en esta assignatura, mòdul i matèria, no s'establixen requisits previs
de coneixements.

COMPETÈNCIES
1313 - Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
- Capacitat d'anàlisi i síntesi.
- Capacitat d'organització i planificació.
- Comunicació oral i escrita en la llengua nativa.
- Capacitat per a utilitzar les TIC en l'àmbit d'estudi.
- Habilitat per a analitzar i buscar informació provinent de fonts diverses.
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- Capacitat per a la resolució de problemes.
- Capacitat de prendre decisions.
- Capacitat per a aplicar els principis econòmics per al diagnòstic i la resolució de problemes socials
com la immigració, la discriminació i d'altres que afecten la societat i el mercat.
- Capacitat crítica i autocrítica.
- Gestionar el temps de manera efectiva.
- Capacitat d'aprenentatge autònom.
- Capacitat d'adaptació a noves situacions.
- Posseir un coneixement interdisciplinari de l'empresa i del seu entorn social, econòmic, institucional i
jurídic, així com els elements bàsics del procés de direcció, com l'organització i administració, la
comptabilitat, la fiscalitat, les operacions, els recursos humans, la comercialització i el finançament i
inversió.
- Conèixer el marc fiscal espanyol, amb una referència especial a l'àmbit empresarial.
- Capacitat per a comprendre i anticipar les situacions de caràcter fiscal a les quals fa front l'empresa.
- Comprendre la relació entre la fiscalitat i les decisions empresarials.
- Conèixer la dimensió internacional de la tributació i el seu efecte en l'empresa.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
•Familiaritzar l'estudiant amb l'entorn i el llenguatge de la imposició.
•Adquisició de coneixements sobre el finançament del Sector Públic i el Sistema Fiscal Espanyol.
•Adquisició de coneixements suficients per a analitzar les implicacions que tenen les normes fiscals
sobre les decisions que ha de prendre l'empresa.
•Capacitat per a liquidar els principals impostos que afecten la imposició personal sobre la renda (Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques/IVA).
•Capacitat per a conèixer i aplicar els beneficis fiscals inclosos en el IRPF per a les empreses.
•Utilització dels recursos de l'AEAT online: programes, informació i base de dades.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Introducció als Impostos
Finançament del sector públic.
Elements bàsics d'un tribut.
Classificació i tipus d'impostos.
Els impostos a Espanya.

2. Imposició sobre el Consum
Classificació dels impostos sobre el consum.
Impostos especials
Impostos generals: l'Impost sobre el Valor Afegit
L'IVA a Espanya i a la Unió Europea
35814 Introducció a la fiscalitat

3

Guia Docent
35814 Introducció a la fiscalitat

3. Imposició personal sobre la Renda
Característiques dels impostos sobre la renda.
Estructura de l'IRPF a Espanya.
Rendes exemptes i contribuents a l'IRPF espanyol.

4. IRPF. Rendiments del Treball
Concepte econòmic.
Quantificació: rendiments i despeses deduïbles.
Pagaments a compte.

5. IRPF. Rendiments del Capital Mobiliari
Concepte econòmic.
Quantificació: rendiments i despeses deduïbles.
Pagaments a compte.

6. IRPF. Rendiments del Capital Immobiliari
Concepte econòmic.
Quantificació: rendiments i despeses deduïbles.
Pagaments a compte.
Imputació de rendes immobiliàries.

7. IRPF. Rendiments dActivitats Econòmiques (I)
Concepte econòmic.
Sistemes de determinació del rendiment.
Estimació directa normal i simplificada: introducció.

8. IRPF. Rendiments dActivitats Econòmiques (II): Estimació Objectiva
Àmbit d'aplicació.
Quantificació del Rendiment.
Pagaments a compte.

9. IVA. Règims Especials
Règim especial del recàrrec d'equivalència.
Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.
Règim simplificat.

10. IRPF. Guanys y Pèrdues Patrimonials
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Concepte econòmic.
Quantificació: cas general.
Quantificació: casos particulars.
Pagaments a compte.

11. IRPF. Liquidació (I)
Classes de renda.
Procés d'Integració i compensació.
Quantificació de la base imposable i de la base liquidable.
Quantificació del mínim personal i familiar.
Quantificació de la quota íntegra.

12. IRPF. Liquidació (II)
Quantificació de la quota líquida.
Beneficis fiscals: deduccions estatals.
Beneficis fiscals: deduccions autonòmiques.
Quantificació de la quota diferencial.

13. IRPF. Tributació Conjunta i Obligació de Declarar
La unitat contribuent: tipus d'unitat familiar.
Característiques de la tributació conjunta.
Beneficis fiscals de la tributació conjunta.
Individualització de rendes.
Obligació de declarar.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Pràctiques en aula
Elaboració de treballs individuals
Estudi i treball autònom
Preparació de classes de teoria
Preparació de classes pràctiques i de problemes
Resolució de casos pràctics
TOTAL
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30.00
30.00
15.00
30.00
15.00
15.00
15.00
150.00

% Presencial
100
100
0
0
0
0
0
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METODOLOGIA DOCENT
Durant el curs es treballaran els continguts del programa, simultaniejant continguts de tipus teòric amb
exercicis i supòsits pràctics i es proposaran diverses tasques que l'alumne haurà d'entregar en la forma i
data que es detall al llarg del desenrotllament del curs. Per a això, s'utilitzaran, en cada cas i segons les
necessitats, tots els recursos disponibles (pissarra, transparències, canó, ordinador, etc.) que es
consideren més adequats per a aconseguir la correcta consecució dels objectius proposats.
De forma general, les classes combinaran la metodologia de lliçó magistral amb el plantejament de
problemes i pràctiques. D'una banda, el professor destacarà els aspectes fonamentals de cada tema i
orientarà l'estudi a través de la bibliografia bàsica i complementària, a la que inexcusablement s'ha
d'acudir per a completar i aprofundir en la matèria; d'altra banda, les pràctiques consistiran a plantejar
qüestions i exercicis de caràcter aplicat al camp econòmic i jurídic, així com a la resolució dels dubtes
d'interés general suscitades pels materials docents, problemes i exercicis recomanats, que els
estudiants han d'haver treballat prèviament a cada classe pràctica i resoldre procedint, si és el cas, a la
pertinent discussió de la solució i dels aspectes essencials de les qüestions plantejades.
Al material docent disponible es podrà accedir des de l'aula virtual, http://aulavirtual.uv.es.

AVALUACIÓ
Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10.
L'assignatura s'avaluarà a través de la prova de síntesi i de l'avaluació contínua:
1. Prova de síntesi que constarà de preguntes teòriques i pràctiques. Aquesta prova suposarà el 80% de
la nota final. Haurà de superar la qualificació de 5 sobre 10 en aquesta prova escrita, perquè puga
afegir-se la resta de la qualificació.
2. Avaluació contínua de les activitats pràctiques desenvolupades pel /per la alumne/ a durant el curs, a
partir de l'elaboració de treballs, exposicions orals i resolució de problemes, i la seua implicació en el
procés d'aprenentatge. Per a l'avaluació de les activitats i tasques proposades, aquestes han de ser
lliurades en la data i forma que s'estipuli per a cada una. La nota derivada d'aquesta avaluació
contínua suposarà un del 20% de la nota final. Totes aquestes activitats seran recuperables a la prova
de síntesi a la segona convocatòria

REFERÈNCIES
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Complementàries
- Alonso Alonso, R. (2018): IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio. Casos prácticos. Centro de Estudios
Financieros, Madrid.
- Bustos Gisbert, A. (2011): Lecciones de Hacienda Pública II, Colex, Madrid.
- De Bunes Ibarra, J.M. (coor.) (2009): El IVA: Optimación ante la crisis económica. CISS.
- Portillo Navarro, M.J. (2018): Manual de Fiscalidad Española: Teoría y Práctica, Madrid: Tecnos
- Sevilla Segura, J.V. (2004): Política y Técnica Tributarias, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales.
- Agencia Tributaria (2017): Manual Práctico. IVA 2017. Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, Madrid. Se puede descargar en un archivo pdf en la página web de la Agencia Tributaria
(www.agenciatributaria.es).
- Agencia Tributaria (2018): Manual práctico. Renta 2017. Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid.
Se puede descargar en un archivo pdf en la página web de la Agencia Tributaria
(www.agenciatributaria.es).
- Cabrera Fernández, J.M. y M. Cabrera Herrero (2016): Todo IVA.2016, CISS.
- Lefebvre. El Derecho (2018): Mementos Fiscal, Edersa-Ediciones Francis Lefevre, Madrid. Está
accesible en la base de datos desde ordenadores conectados a la red informática de la Universidad
de Valencia en la dirección http://online.elderecho.com o buscando en las bases de datos de la
biblioteca http://biblioteca.uv.es.
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