TEMARI DRET FISCAL
Habilitats:
Habilitats per prevenir i resoldre conflictes amb les administracions tributàries: paper del
professional col·laborador social.
Elaboració d’informes i dictàmens.
Interpretació i aplicació de la normativa, la doctrina administrativa i la jurisprudència.
Compareixença davant els òrgans de gestió, inspecció i recaptació.
Defensa en via administrativa i judicial: coneixement tècnic i pràctic dels procediments
tributaris.
Capacitat per treballar en equip amb altres professionals en igualtat de condicions amb
independència del gènere.
Habilitats informàtiques: coneixement a nivell usuari.
Classes de procediments:
Normes i elements comuns a l’aplicació tributària
Procediments de gestió:
•
•
•
•
•
•

Característiques comunes
Procediment de devolució
Procediment iniciat per declaració
Procediment de verificació de dades
Procediment de comprovació de valors
Procediment de comprovació limitada

Procediment inspector:
•
•
•

Funcions inspectores
Inici i desenvolupament
Finalització i tipus d’actes

Procediment de recaptació:
•
•
•

Característiques bàsiques
Període voluntari
Període executiu

Procediment sancionador:
•
•
•

Drets i garanties
Tipus d’infraccions
Tipus de sancions
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Pràctica Fiscal:
Representació dels obligats tributaris.
Preparació de liquidacions tributàries i autoliquidacions.
Redacció i presentació de consultes tributàries.
Formes de pagament del deute tributari: particularitats del pagament en espècie.
Impugnació en via administrativa i judicial de les resolucions tributàries. Redacció de:
•
•
•

Recursos
Reclamacions econòmico-administratives
Procediments davant tribunals

Actuacions davant de conflicte de normatives: delimitació de l’IVA i l’ITPAJD.
Realització de casos pràctics de les principals figures tributàries: IRPF, IRNR, Patrimoni,
Successions i Donacions, Societats, IVA, ITPAJD, Joc, Impostos Especials, IBI, IAE, IVTM, IIVTNU,
ICIO i impostos propis autonòmics.
Tractament fiscal de l’empresa familiar.
Simulació d’una inspecció tributària.
Extinció del deute tributari:
•
•
•

Pagament: modalitats i condicions
Prescripció
Altres aspectes

Denúncia tributària.
Aspectes

penals

tributaris:

el

delicte

fiscal.

Pràctica davant administracions tributàries electròniques:
Coneixement pràctic de cada una de les administracions tributàries electròniques segons figura
tributària i territori.
Coneixement de la carpeta del contribuent.
Presentació i gestió telemàtica de:
•
•
•
•
•

Autoliquidacions
Recursos i reclamacions
Sol.licituds de valoració i taxació de béns immobles
Consultes tributàries
Petició de certificats tributaris
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•
•
•
•
•
•
•

Ajornaments i fraccionaments
Justificants d’ingrés
Duplicats de carta de pagament
Peticions de devolució
Queixes i suggeriments
Denúncies tributàries
Resposta a requeriments d’informació

Control de l’estat de tramitació dels expedients presentats.

Visita Ciutat de la Justícia
Visita judicis
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