MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA
(BSM/UPF-ICAB)
FISCALITAT INDIRECTA AVANÇADA
Trimestre: Tercer
Crèdits: 4 ECTS (optativa)
Hores de dedicació de l’estudiant: 100 hores (24 de docència)
Llengua de docència: castellà
Docència: les sessions plenàries s’impartiran en format ... Si la situació sanitària ho
permet, tan aviat com sigui possible es retornarà a la docència 100% presencial a la seu
de Balmes/Rosselló.
Coordinadora: Dra. Antonia Agulló Agüero
Assistent de docència: Paloma García
Contacte: antonia.agullo@upf.edu; paloma.gracia@upf.edu
Professorat:
•
•
•
•
•
•
•

AGULLÓ, Antonia. Catedràtica de Dret Financer i Tributari de la UPF
(Coordinadora).
BALLARÍN, Montserrat. Professora Titular de Dret Financer i Tributari de la UPF
(en serveis especials). Regidora del Ajuntament de Barcelona.
CABA, Natàlia. Subdirectora General de Règim Jurídic. Direcció General de
Tributs i Joc. Generalitat de Catalunya.
CANO, Joan. Inspector d’ Hisenda de l’Estat.
CIUTAD, Ignasi. Inspector d’ Hisenda de l’Estat.
ELVIRA, David. Advocat. Partner en Bufete Mañá Krier Elvira.
PIJOAN, Iu. Inspector d’ Hisenda de l’Estat.

1. Presentació de l’assignatura
Aquesta assignatura té com a objectiu l’estudi de la imposició indirecta partint de la seva
figura central, l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Per això, es comença pels aspectes
més significatius d’aquest impost, posant especial atenció a la normativa i a la
jurisprudència comunitària, posant l’accent en la relació entre les diferents figures
impositives, tant a través de la resolució de cassos integrats com en la pròpia presentació
de la matèria.
Així doncs, justament amb l’IVA s’estudien també altres impostos de l’àmbit de la
fiscalitat indirecta, com ara els drets de duanes, els impostos especials, el TIPAJD i altres
impostos autonòmics i municipals.
Especialment important és el saber fer servir les Directives Comunitàries i de la
jurisprudència del TJUE.
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La matèria s’estructura sistemàticament en cinc blocs temàtics: el primer agrupa una
introducció general i els temes relatius als elements essencials de l’IVA i les operacions
interiors; el segon s’ocupa de la quantificació de l’IVA i les obligacions formals, així com
les qüestions procedimentals; el tercer bloc es el relatiu a l’IVA en les operacions
internacionals, el quart bloc es refereix als règims especials de l’IVA i, finalment, en el
cinquè bloc es fa referència a altres impostos sobre el tràfic ( ITPAJD; impostos especials,
impostos autonòmics i municipals) Els drets de duanes s’estudien en la sessió del tercer
bloc dedicada a les exportacions i importacions en l’IVA.

2. Competències que cal assolir (segons RD 775/2011)
E1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements
acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten
els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos
encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en
les funcions d’assessorament.
E3. Conèixer i ser capaç d’integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels
sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
E10. Desenvolupar destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la
defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels àmbits diversos de
la pràctica professional.
E11. Saber desenvolupar destreses que permetin l’advocat millorar l’eficiència de la seva
feina i potenciar el funcionament global de l’equip o institució en què la porta a terme
mitjançant l’accés a fonts d’informació, el coneixement d’idiomes, la gestió del
coneixement i l’ús de tècniques i eines especialitzades.
E13. Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències
jurídiques, en atenció al context i al destinatari a què vagin adreçades d’acord en cada
cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit jurisdiccional.
E14. Saber dur a terme treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
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3. Continguts, programació i professorat
Sessió

Continguts

Professor/a Data i hora

Bloc I. Elements essencials de l ‘VA. Operacions interiors
Primera
sessió

Introducció. La imposició indirecta en la
UE. Estructura comú de l’IVA. Entregues
de bens y prestacions de serveis

Antonia
Agulló

Mi 07/04/2021
18:30-20:30

Segona
sessió

IVA. Subjecte passiu i activitat
econòmica en la jurisprudència del TJUE.

Joan Cano

Ju 08/04/2021
18:30-20:30

Tercera
sessió

IVA. Supòsits de no subjecció i
exempcions.

Iu Pijoan

Mi 14/04/2021
18:30-20:30

Bloc II. Quantificació i obligacions formals de l‘VA
Quarta
sessió

IVA. Quantificació. Modificació de la base
imposable.

Ignasi Ciutad

Cinquena
sessió

IVA. Repercussió i deducció. Regla de
prorrata. Obligacions formals.

Ignasi Ciutad Mi 28/04/2021
18:30-20:30

Mi 21/04/2021
18:30-20:30

Bloc III. Operacions intracomunitàries i Internacionales
Sisena
sessió

IVA. Entregues intracomunitàries de béns.
El frau carrusel.

Antonia
Agulló

Setena
sessió

IVA. DA. Exportacions i importacions. Els
drets de duana.

Joan Cano

Vuitena
sessió

IVA. Localització de les prestacions de David Elvira
serveis intracomunitaris: el principio de
tributació en destinació
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Ju 29/04/2021
18:30-20:30

Mi 05/05/2021
18:30-20:30

Ju 13/05/2021
18:30-20:30

Bloc IV. Règims especials del IVA
Novena
sessió

IVA. Règims especials (II). Règim Joan Cano
simplificat. Règim especial del grup
d’entitats.

Mi
19/05/2021
18:30-20:30

Desena
sessió

IVA. Règims especials (I). Introducció. E- Montserrat
commerce e IVA.
Ballarín

Ju
20/05/2021
18:30-20:30

Bloc V. Altres impostos sobre el tràfic
Onzena
sessió

IVA. ITPAJD. Delimitació IVA / TPO. Natalia Caba
Operacions immobiliàries. Relació amb els
impostos municipals.

Mi
26/05/2021
18:30-20:30

Dotzena
sessió

IVA. Impostos
autonòmics.

Ju
27/05/2021
18:30-20:30

especials.

Impostos Iu Pijoan

4. Avaluació
L’avaluació de l’assignatura es fonamenta en el treball que hagi fet l’estudiant durant tot
el curs. Es segueix un sistema d’avaluació contínua, que determina el 50% de la nota de
l’assignatura i una prova final escrita (que consisteix en preguntes de resposta breu i/o
test) que suposa un 50% de la nota.
Els estudiants disposaran a través de l’aula global del material docent necessari per tal
de preparar les diferents sessions i per a cada sessió s’indicarà la bibliografia específica
corresponent. Els estudiants hauran de realitzar les activitats d’avaluació continua
programades pels professors específicament a cada sessió.
Les activitats podran consistir en la preparació i l’entrega de treballs per escrit
(principalment resolució de casos) amb caràcter previ a l’inici de cada sessió presencial,
així com activitats presencials de rol (inspeccions tributàries, etc...) que hauran de
preparar-se prèviament.
El professorat avaluarà els treballs presentats i les activitats presencials, valorant de
manera especial l’argumentació jurídica utilitzada, així com l’ús de la terminologia i les
fonts jurídiques corresponents(bibliogràfiques, normatives, jurisprudencials, etc.).
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5. Textos legals i bibliografia recomanats
5.1. Bibliografia específica i altres materials d’estudi
La bibliografia complementaria i els materials específics d’estudi recomanats per a cada
sessió es publicaran a l’aula moodle.
5.2. Links d’interès

▪

The Organization for Economic Co-operation and Development: www.oecd.org

▪

Legislación de la Unión Europea: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

▪

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: http://eurlex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=es

▪

Tribunal Constitucional: www.tribunalconstitucional.es

▪

Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya: www.cge.cat

▪

Poder Judicial: www.poderjudicial.es

▪

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: www.minhap.es

▪

Agencia Estatal de Administración Tributaria: www.agenciatributaria.es

▪

Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya:
www.gencat.cat/economia
Direcció General de Tributs de la Generalitat de Catalunya: www.e-tributs.cat
Agència Tributària de Catalunya: www.atc.cat

▪
▪
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