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ARTICLE 31 DE LA CONSTITUCIÓ:
TOTHOM CONTRIBUIRÀ AL SOSTENIMENT DE LES DESPESES PÚBLIQUES D’ACORD AMB LA
SEVA CAPACITAT ECONÒMICA MITJANÇANT UN SISTEMA TRIBUTARI JUST INSPIRAT EN ELS
PRINCIPIS D’IGUALTAT I PROGRESSIVITAT QUE, EN CAP CAS, TINDRÀ ABAST CONFISCATORI.

•
•
•

QUÈ ÉS EL SISTEMA TRIBUTARI?
CONCEPTE DE TRIBUT.
TIPUS DE TRIBUTS:
• TAXES
• CONTRIBUCIONS ESPECIALS
• IMPOSTOS

Tipus d’impostos en el sistema tributari espanyol
Dins del sistema d’impostos estatals, podem distingir entre 2 grups, d’acord amb la classificació
pressupostària: els impostos directes i els indirectes.


Directes: s’apliquen en funció d’un índex directe de capacitat econòmica, com pot ser l’obtenció
d’una renda o la possessió d’un patrimoni.




Exemples: IRPF, Impost sobre Societats, Impost sobre el Patrimoni, ISD

Indirectes: es basen en un índex indirecte, com el consum.


Exemples: IVA, impostos especials (hidrocarburs, alcohol i derivats, tabac, matriculació vehicles...)

Esquema general de liquidació de l’impost: base imposable, tarifa, deducció.
•
Fet imposable: el pressupost de naturalesa jurídica o econòmica que fixa la llei per a
configurar cada tribut. La realització del “fet” origina el naixement de l’obligació tributaria.
•
Base imposable: es la quantificació del fet imposable. Diferents sistemes
d’estimació de la base: Estimació directa, Estimació objectiva o Estimació indirecta.
•
Base liquidable: resultat de minora a la base imposable, les reduccions establertes
per la llei en cada tribut.
•
Tipus gravamen: quantitat o proporció que s’aplica sobre la base liquidable, per tal
de calcular el gravamen. Pot ser variable o fix
•
Quota tributaria: quantitat de l’impost per a una base determinada desprès d’aplicar
el tipus anterior.
•
Deute tributari: resultat de deduir a la quota tributària, les deduccions de base o de
la quota.
•

Quota liquida, diferencial i resultat de la declaració.

IRPF Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Fet imposable= manifestació de capacitat econòmica (obtenció d’una renda en l’IRPF)
Base imposable = l’expressió numèrica del fet imposable (en IRPF la base es la suma
dels ingressos nets, en impostos especials, per exemple el de la cervesa, la base es el
volum de litres).
La pròpia llei estableix els mitjans i mètodes per a determinar la base imposable, dins
dels següents règims:
a.

Estimació directa

b.

Estimació objectiva

c.

Estimació indirecta

ESTIMACIÓ DIRECTA:







Mètode que més bé mesura la magnitud
Es recolza en les declaracions o comptabilitat: dades reals
Perfecta correspondència entre la definició de la base imposable i el seu amidament
en IRPF base imposable=ingressos nets
Calcula aquesta magnitud mitjançant els ingressos i restant les despeses.
Dos tipus: ED simplificada i normal.

Si bé no és exacte diferenciar l’estimació directa de l’objectiva per tenir obligacions formals o de
comptabilitat, si que cal insistir sobre l’especial intensitat d’aquests deures.

A qui s’aplica l’Estimació Directa simplificada?
A empresaris i professionals en els quals hi concorrin les següents
circumstàncies:
• que les seves activitats no estiguin acollides al règim d’EO
• que en l’any anterior, l’import net de la xifra de negocis, no superi els
600.000 euros
• que no s’hagi renunciat a la seva aplicació
• que cap de la resta d’activitats exercides, vagi en ED normal.

Com es calcula el rendiment net?
Amb caràcter general, el rendiment net es calcula per la diferència entre els ingressos
computables i les despeses deduïbles (aplicant les mateixes normes de l’impost de societats).
S’efectua el seu pagament a compte de forma trimestral, i mitjançant el model 130.
Com a ingressos computables s’entendran la totalitat dels ingressos íntegres derivats de les
ventes i de la prestació de serveis, que constitueixin l’objecte propi de l’activitat, juntament amb
l’autoconsum i les subvencions.

Ingressos –despeses = RENDIMENT NET

Seran despeses, aquelles que es produeixin en l’exercici de l’activitat tals com:
• Consums d’explotació
• Sous i salaris
• Seguretat social (incloses del cotitzacions del titular)
• Arrendaments
• Reparacions i conservació
• Subministres
• Serveis de professionals independents
• Altres serveis exteriors: transports, assegurances, serveis bancaris, publicitat,
propaganda, despeses d’oficina
• Despeses financeres
• Tributs: IBI, IAE...
• amortitzacions.

Exemple:
Ingressos: emetem una factura per import de 10.000 euros més iva:
BASE
10000

IVA (21%)
2100

TOTAL
12100

Despeses:
NATURALESA

BASE

IVA

TOTAL

Compres explotació

3000

630

3630

lloguers

1000

210

1210

Manteniment i reparació

1200

252

1452

Serveis professionals

800

168

968

Assegurances

500

-----

500

suministres

1000

210

1210

Altres desp

300

63

363

7800

1533

9333

TOTAL IVA SUPORTAT

Liquidació IRPF - MODEL 130
TOTAL INGRESSOS

10.000

-TOTAL DESPESES

7800

=DIFERENCIAL

2200

-5%DESP.DIFICIL JUSTIF.
RENDIMENT PREVI
20%
-

110
2090
418

RETENCIONS

TOTAL A PAGAR MODEL 130

0
418

Liquidació IVA - MODEL 303
IVA REPERCUTIT

2100

IVA SUPORTAT

1533

TOTAL A INGRESSAR

567

ESTIMACIÓ OBJECTIVA
Es caracteritza principalment perquè per al càlcul del rendiment net de les AAEE no es té en
compte els fluxos reals d’ingressos i despeses produïts en l’exercici de l’activitat, sinó aplicant
indicadors objectius de cada sector d’activitat econòmica (signes, índex o mòduls) que són
aprovats cada any en una ordre ministerial.
Nomes s’aplicaran:
• en aquells casos expressament previstos per la llei, i apareixen com a alternativa a
l’estimació directa.
• Que el contribuent no hi hagi renunciat de manera expressa o tàcita, ni als règims especials:
REAG, simplificat...
• Que no s’incorri en cap causa d’exclusió: superar els llindars de rendiment establerts o pel
volum de compres o facturació.
Supòsits concrets en la seva aplicació: IRPF i IVA.

Obligacions formals molt menys estrictes que en l’ED.
S’ha de portar un llibre registre de béns d’inversió
Llibre registre de vendes i ingressos, quan es realitzin activitats que calculin el seu
rendiment net, mitjançant volum d’operacions.
Cal conservar:
o les factures emeses, numerades per dates.
o Els justificants dels signes, índex i mòduls aplicats.
FASES A SEGUIR:
FASE 1  unitats de mòdul * rendiment anual per unitat
= Rendiment net previ
FASE 2  restarem incentius a l’ocupació i incentius a la inversió.
= Rendiment net minora
FASE 3  aplicació d’índex reductors
= Rendiment net de mòduls
FASE 4  reducció general (5%), excepcionals, Lorca
= Rendiment net de l’activitat

Què és l’IVA?
L’impost sobre el Valor Afegit és un impost que paguen els consumidors per l’ús d’un servei o
l’adquisició d’un servei.
FET IMPOSABLE: Quines operacions grava?
L’IVA grava el consum de béns i serveis i en concret:




Entrega de béns i prestació de serveis
Adquisició intracomunitària de béns
Importació de béns

Venda de béns i prestació de serveis: és l’IVA generat en les operacions interiors. Quan el
comprador i el venedor es troben dins el mateix territori d’aplicació (península i balears).
Aquest IVA és REPERCUTIT per qui ven, i SUPORTAT per qui compra. Així doncs com la
mateixa operació serà una venda per l’emissor i una compra des del punt de vista del
destinatari, l’iva repercutit i el suportat, són també les dues cares d’una mateixa moneda.

Com es paga i qui el paga?
La taxa a pagar es calcula sobre el producte, servei o transacció comercial. Al ser un impost
indirecte no es paga en funció dels ingressos, sinó que recau en els costos de producció i
venta de les empreses, i es paga amb l’import de compra d’aquests.
S’aplica en el consum, i recau sobre el consumidor final ja que cada autònom o empresa de la
cadena de producció, va traslladant el seu IVA a la següent empresa (o autònom) fins a arribar al
consumidor final.
El cobrament es concreta quan l’empresa (o autònom) ven un producte o servei i emet una
factura (meritació versus criteri de caixa).
Així doncs, les empreses, son intermediaris entre els consumidors fiscals i hisenda: han de pagar
la diferencia corresponent entre l’IVA cobrat als seus clients (repercutit), i el que han pagat als
seu proveïdors (suportat).
Tipus IVA: general i règims especials

REGIM GENERAL
A qui s’aplica: als subjectes passius que no els sigui aplicable cap dels règims especials (per renuncia o
per exclusió).
En què consisteix:
Qui realitzi entregues de béns o prestacions de serveis repercutirà el tipus impositiu d’IVA que
correspongui a l’import de l’operació (llevat que estigui exempt o no subjecte):




21% general
10% reduït
4% superreduit

S’ha de calcular i si s’escau ingressar trimestralment (o mensualment) la diferència entre l’IVA repercutit
(als clients) i el suportat (proveïdors).
El model a presentar trimestralment serà el 303, tant si és mensual com trimestral.
Si el període de liquidació és trimestral, la presentació del 303, i si s’escau, l’ingrés o sol·licitud de
compensació, s’efectua entre l’1 i 20 d’abril, juliol i octubre, llevat de la liquidació corresponent a l’últim
període de liquidació de l’any, en què també és podrà sol·licitar la devolució, entre el 1 i el 30 de gener de
l’any següent.

RÈGIMS ESPECIALS
Règim simplificat
Sorgeix amb la finalitat de reduir la pressió fiscal indirecte que suporten els petits empresaris.
És un règim optatiu que s’aplica excepte renuncia. En tot cas, l’opció de la renuncia es farà en l’inici de l’activitat, o
mitjançant declaració-liquidació corresponent al primer trimestre. Efectes per 3 anys.
També hi ha magnituds d’exclusió, per superar límits o magnituds de tall.
La seva aplicació es coordina plenament amb el mètode de EO de l’IRPF doncs, de fet, s’aplica a les mateixes
activitats que van amb aquest règim en renda, excepte per aquelles que estiguin sotmeses a un altre règim especial.
Consisteix bàsicament en un règim d’estimació objectiva de les quotes meritades per operacions corrents, amb
deducció de les quotes suportades o satisfetes realment en l’exercici de l’activitat.
Compatibilitat amb altres règims:
El règim simplificat es compatible únicament amb activitats que estiguin acollides al recàrrec d’equivalència o al
REAG, i als lloguer d’immobles, sempre que constitueixin un sector diferenciat.

Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca- REAGP
Regim de voluntari que s’aplica directament quan concorren els requisits objectius i subjectius que el defineixen.
Els empresaris inclosos amb aquest règim especial, estan exonerats, amb caràcter general, de les obligacions de
repercussió, liquidació i ingrés de l’IVA per les operacions efectuades en l’exercici de les activitats a les que
afecti aquest règim, així com de les obligacions formals corresponents a tals operacions, com ara l’obligació
d’emetre factura.
Aquests empresaris, recuperen les quotes d’IVA suportades, mitjançant la percepció d’una compensació que
resulta d’aplicar un percentatge al preu de venda dels productes naturals que entreguin o dels serveis accessoris
que prestin.
Només s’hi poden acollir els titulars d’explotacions agrícoles, forestals i ramaderes, que no hagin renunciat al
règim, i que no en quedin exclosos per algun dels llindars establerts (volum operacions).
El REAG es compatible amb els altres règims especials, doncs els titulars d’explotacions agrícoles, forestals o
ramaderes poden acollir-se al REAG encara que realitzin altres operacions de caràcter empresarial; en aquest
cas, el REAG només produeix efectes respecte de les activitats incloses en el mateix, tenint aquestes activitat el
concepte de sector diferenciat.
El tipus actual de compensació són:



El 12% respecte a les explotacions agrícoles i forestals
El 10,5% respecte a les explotacions ramaderes

Règim especial del recàrrec d’equivalència
L’objectiu del règim, és simplificar o alliberar de la pràctica totalitat de les obligacions formals, de gestió o liquidació de
l’impost als comerciants minoristes.
El règim és d’aplicació forçosa als comerciants minoristes (no és possible renunciar-hi), quan la seva activitat:



Tingui la consideració de minorista (80%): habitualitat, venda de bens amb el mateix estat en que foren adquirits,...
Que es comercialitzin al detall, productes o articles de qualsevol naturalesa, sempre que no estiguin exceptuats del
règim.

Així doncs, el subjecte passiu al que li resulti d’aplicació aquest règim:





no estarà obligat ni a liquidar ni a ingressar l’IVA.
no es podrà deduir l’iva suportat
El proveïdor del comerciant li repercutirà el recàrrec d’equivalència, que ingressarà a hisenda.
Els tipus del recàrrec són:
o El 5,2% amb caràcter general
o El 1,4% en les entregues de bens que els sigui aplicable el 10%.
o El 0,5% quan el tipus sigui el 4%.

En el cas d’adquisicions intracomunitàries, el comerciant si que vindrà obligat a l’ingrés a l’AEAT de l’impost i el seu
corresponent recàrrec.
Pel què fa a les vendes a clients, només repercutirem l’IVA, sense el recàrrec.



MOLTES GRÀCIES A TOTS!!!

