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Descrición
xeral

A Xestión e liquidación de impostos autonómicos e locais.Xestión E liquidación dO Impuesto sobre el Valor
Añadido. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo. 

- saber
- saber
facer
- Saber
estar / ser

CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

CG1 Capacidade de análise e síntese - saber
- saber
facer

CG2 Pensamento crítico e autocrítico 

CG3 Habilidades relacionadas co uso de aplicacións informáticas utilizadas na xestión
empresarial 

CG4 Poder transmitir ideas, información, problemas e situacións ao público tanto especializado como non
especializado 
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CG5 Habilidades de comunicación oral e escrita - saber
facer

CG6 Habilidades de comunicación a través de Internet e, dominio de ferramentas multimedia para a
comunicación a distancia 

CG7 Ler e comunicarse en inglés como lingua estranxeira 

CG8 Comunicarse con fluidez no seu entorno, incluíndo competencias interpersoais de escoita activa,
negociación, persuasión e presentación 

CG9 Capacidade de actuación eficaz dentro dun equipo de traballo - saber
facer
- Saber
estar / ser

CG10 Emitir informes de asesoramento sobre situacións concretas de empresas e mercados - saber
- saber
facer

CG11 Redactar proxectos de xestión global ou de áreas funcionais da empresa 

CG12 Desenvolver as habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto
grao de autonomía 

CG13 Capacidade de aprendizaxe e traballo autónomo - saber
- saber
facer

CG14 Capacidade de aplicar os coñecementos teóricos e prácticos adquiridos nun contexto académico
especializado 

CE1 Posuír e comprender coñecementos sobre as interrelacións existentes entre os distintos subsistemas
que conforman o sistema empresarial 

CE2 Posuír e comprender coñecementos sobre as institucións económicas como resultado e aplicación de
representacións teóricas ou formais a respecto de como funciona a economía 

CE3 Posuír e comprender coñecementos sobre os aspectos internos, funcións e procesos das
organizacións incluíndo a súa natureza, estrutura, goberno, operativa e dirección. 

CE4 Posuír e comprender coñecementos sobre o marco económico que regula as actividades
empresariais, e a correspondente normativa 

- saber
- saber
facer

CE5 Posuír e comprender coñecementos sobre a relación entre a empresa e o seu entorno avaliando a súa
repercusión na estratexia, comportamento, xestión e sustentabilidade empresarial 

CE6 Posuír e comprender coñecementos sobre os distintos procesos, procedementos e prácticas de
xestión empresarial 

- saber
- saber
facer

CE7 Posuír e comprender coñecementos sobre as principais técnicas instrumentais aplicadas ao ámbito
empresarial 

CE8 Aplicar os coñecementos adquiridos a futuras situacións profesionais e desenvolver
competencias relacionadas coa elaboración e defensa de argumentos e resolución de
problemas dentro da súa área de estudo 

- saber
- saber
facer

CE9 Identificar a xeneralidade dos problemas económicos que se suscitan nas empresas, e saber utilizar
os principais instrumentos existentes para a súa resolución 

CE10 Valorar, a partir dos rexistros relevantes de información, a situación e previsible evolución dunha
empresa 

CE11 Tomar decisións estratéxicas utilizando diferentes tipos de modelos empresariais 

CE12 Solucionar de maneira eficaz problemas e tomar decisións utilizando métodos cuantitativos e
cualitativos apropiados, incluíndo entre eles a identificación, formulación e solución dos problemas
empresariais 

CE13 Mobilidade e adaptabilidade a entornos e situacións diferentes 

CE14 Elaborar os plans e políticas nas diferentes áreas funcionais das organizacións 

CE15 Ter a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes para emitir xuízos que inclúan unha
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética 

CE16 Habilidades na procura, identificación e interpretación de fontes de información
económica relevante 

- saber
facer
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CT1 Xestión persoal efectiva en termos de tempo, planificación e comportamento, motivación
e iniciativa tanto individual como empresarial 

- Saber
estar / ser

CT2 Capacidade de lideranza, incluíndo empatía co resto de persoas 

CT3 Responsabilidade e capacidade para asumir compromisos 

CT4 Compromiso ético no traballo 

CT5 Motivación pola calidade e mellora continua 

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Adquirir coñecementos básicos para entender o papel que desempeña a fiscalidade nas decisións
económicas 

CB2
CG13
CE4
CT1

Desenvolver habilidades de procura, uso e comprensión da normativa tributaria vixente CG1
CG3
CG10
CE16

Entender os efectos da tributación sobre as distintas fontes de renda: traballo, capital, actividades
económicas e alteracións patrimoniais. 

CB2
CG1
CG10
CE4
CE8

Potenciar a capacidade de traballar en equipo buscando atopar as mellores solucións tributarias CG9
CG13
CT1

Xustificar e defender as decisións adoptadas en materia de tributación mediante estudos de caso CG1
CG5
CG10
CE8

Contidos 

Tema  

Parte I: Os tributos no sistema fiscal
español
Tema 1: A organización territorial do sistema
fiscal español 

Cuestións básicas. Normativa reguladora. Os sistemas de financiamento
autonómico. Principios e criterios para a coordinación da autonomia
financeira. Un repaso ás principais figuras impositivas. Os impostos
do sistema fiscal español. O esquema liquidatorio dos impostos.
Administracións que nos esixen os impostos. Os recursos do réxime
común. Os recursos do réxime foral. Os recursos do réxime especial
por situación xeográfica 

Parte II: Tributos autonómicos e locais
Tema 2: O Impuesto sobre Sucesións e
Doazóns 

Ámbito de aplicación. Feito Imponible. Relación do Imposto de Sucesións
con outros impostos. Suxeito pasivo. Base Imponible. Base
Liquidables. Tarifa e débeda tributaria. Liquidación do Imposto sobre
Sucesións e Doazóns 

Tema 3: O imposto sobre transmisións
patrimoniais e actos xurídicos documentados 

Conceptos básicos. As transmisións patrimoniales onerosas, as
operacións societarias e actos xurídicos
documentados. As transmisión patrimoniales onerosas: Feito Imponible,
No suxección. Suxeto pasivo. Base
Imponible. Regras especiais. Cota Tributaria. Operacións societarias:
Operacións suxeitas. Base Imponible. Actos
xurídicos documentados: Conceptos básicos. Documentos notariales,
mercantiles e administrativos. Normas
comuns: Exenciones e comprobaciones dos valores. 

Tema 4: Os tributos locais Cuestions básicas. Recusos tributarios das
entidades locais. As taxas. Os prezos públicos. As contribucions
especiais. O Imposto sobre Construcións,
Instalacións e Obras. O Imposto sobre o Incremento de Valor dos
Terreos de Natureza Urbana. O Imposto sobre
Bens Inmuebles. O Imposto sobre Actividades Económicas. O Imposto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.. 
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Parte III: El Imposto sobre o Valor Engadido
Tema 5: Descripción xeral do IVE 

Normativa básica de aplicación. Natureza e características. O Obxeto
do imposto: O consumo. A armonización fiscal
na UE. O principio da tributación no destino. Estrutura:
Descrición da mecánica de liquidación do imposto. Ámbito
de aplicación. 

Tema 6: Feito Imponible. Suxeito pasivo e
deveño do IVA 

Operacións sometidas o IVE. Operacións interiores, adquisiciones
intracomunitarias e importaciones. Feito Imponiible
en operacións interiores: Entrega de bens e servizos por empresarios e
profesionais. Supostos non suxeitos. Feito
Imponible en adquisiciones intracomunitarias. Feito Imponible en
importaciones
de bens e operacións asimiladas.
Exenciones. Lugar da realizacións do feito imponible. Suxeito pasivo.
Deveño do IVE. 

Tema 7: 
Base Impoñible. Tipos, deducións e
devoluciones. Réximes especiais 

Cuantificaciones da base impoñible. Base Impoñible: Regras
especiais. Tipos impositivos. Deducións. Regra da prorrata.
Devoluciones. Réximes especiais. 

Planificación docente 
 Atención

personalizada
Avaliación Horas presenciais

A
Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B

Factor de traballo
C

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Actividades
introdutorias

0.5 0 0 0 0.5

Sesión
maxistral

22 0 1 22 44

Estudo de
casos/análises
de situacións

17.5 0 1 17.5 35

Prácticas en
aulas de
informática

5 0 0 5 10

Prácticas
autónomas a
través de TIC

0 0 0 25 25

Outras 2.5 0 1 12 14.5

Probas
prácticas, de
execución de
tarefas reais
e/ou
simuladas.

5 0 0 16 21

Horas totais E: 150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Presentación do contido e obxectivos da materia. Metodoloxía de traballo e sistemas de control e
avaliación. 

Sesión maxistral Para cada tema o docente presentará na aula as cuestións mais relevantes e formulará a
metodoloxía a seguir para interpretar as consecuencias e efectos prácticos da norma tributaria.
Posteriormente o alumno deberá revisar de forma autónoma os contidos expostos. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Realizaranse sesións prácticas que terán lugar en aulas-seminario. 

Prácticas en aulas de
informática

As sesións prácticas en aula informática faránse de xeito individualizado e consistirán na resolución
dun caso práctico empregando as aplicacións informáticas da Axencia Tributaria.
Para o seu desenvolvemento os alumnos disporán previamente do enunciado do caso na
Plataforma Tema. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Cada semana, despois da sesión maxistral, abriráse un formulario práctico dixital (de resposta
curta ou test) na Plataforma Tema, relativo ós contidos desenvoltos na sesión maxistral e na
práctica.
Trátase de actividades que posibilitan o seguimento e avaliación do alumno, que
deberá responder nos prazos sinalados. 

Atención personalizada 

 Descrición
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Estudo de casos/análises de situacións Durante as prácticas de laboratorio, preténdese orientar, supervisar, atender e
resolver as
dúbidas do
alumno no seu proceso de adquisición das competencias, en xeral, e na realización
das
actividades
propostas, en particular.
Ademais, cada profesor establecerá ó comenzo do curso un horario para titorías
individuais
ó que o
alumno pode acudir para resolveren cualquera tipo de dúbida referente á materia

Prácticas en aulas de informática Durante as prácticas de laboratorio, preténdese orientar, supervisar, atender e
resolver as
dúbidas do
alumno no seu proceso de adquisición das competencias, en xeral, e na realización
das
actividades
propostas, en particular.
Ademais, cada profesor establecerá ó comenzo do curso un horario para titorías
individuais
ó que o
alumno pode acudir para resolveren cualquera tipo de dúbida referente á materia

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Estudo de casos/análises de
situacións

Durante as prácticas de laboratorio, preténdese
orientar,

supervisar, atender e resolver as dúbidas do

alumno no seu proceso de adquisición das
competencias, en

xeral, e na realización das actividades

propostas, en particular.

Ademais, cada profesor establecerá ó comenzo do
curso un

horario para titorías individuais ó que o

alumno pode acudir para resolveren cualquera tipo
de dúbida

referente á materia. 

10 CB2

CG1

CG3

CG9

CE8

CE16

CT1

Prácticas autónomas a través de
TIC

Avaliaráse e puntuaráse a resolución dos casos
propostos

despois de cada

sesión maxistral.

Este apartado de traballo persoal puntuaráse sobre
un máximo

global de 2

puntos. 

20 CB2

CG10

CE8
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Outras Rematada a docencia presencial, o alumno deberá
realizar unha

proba escrita que consistirá na resolución de casos
prácticos de

liquidación dos diferentes impostos deberá resolver
de xeito individualizado dos casos propostos

xustificando as decisións adoptadas.

Esta proba escrita final avaliaráse cunha puntuación
máxima de

10 puntos 

0 CB2

CG1

CG5

CG13

CE4

CE8

Probas prácticas, de execución
de tarefas reais e/ou simuladas.

Ó remate das diferentes partes do programa da
materia, en dúas

das sesión prácticas presenciais, proporáse un caso
que o

alumno deberá resolver de xeito individual e que
permitirá

avaliar o seu nivel de coñecementos ata ese
momento.

A proba relativa do ISD, ITPeAXD e II.LL. puntuarase
con un máximo de 3 puntos

e a relativa ó IVE cun máximo de 4 puntos 

70 CB2

CG1

CG10

CE4

CE8

Outros comentarios e segunda convocatoria

Convocatoria ordinaria:

Nesta asignatura realizarase unha avaliación continua do traballo realizado polo alumno. Para supera-la asignatura por
avaliación contínua deben cumplirse duas condicións : 1. Acadar alomenos un 25% da nota nas tres probas realizadas (test,
proba ISD, ITPeAXD e II.LL. proba IVE). 2. Obter alomenos 5 puntos na suma das dúas metodoloxías de avaliación propostas
(probas test e probas ISD, ITPeAXD, II.LL. e IVE). A non presentación a calquera das dúas probas presenciais escritas suporá
que o alumno deixa de ser avaliado en avaliación continua. Tamén deixará de ser avaliado se non acada alomenos un 25%
da nota nas tres probas realizadas (test, proba ISD, ITPeAXD, II.LL., proba IVE). A nota final por avaliación continua será a
suma das notas parciais obtidas ata ese momento. Aqueles alumnos que non teñan superado a materia por avaliación
continua terán a opción de presentarse a un examen final. Este examen valerá o 100% da nota, e a calificación obtida
sustituirá á obtida en avaliación continua. En caso de non presentarse, a nota será a obtida en avaliación continua.

Convocatoria extraordinaria:

A convocatoria extraordinaria consistirá nun examen final. Este examen valerá o 100% da nota.

As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de
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avaliación aprobado pola Xunta de Centro para o curso 2015-2016. No caso de conflito ou disparidad entre as datas dos
exames prevalecerán as sinaladas na páxina web da FCETOU.Â 

Bibliografía. Fontes de información 
Normativa do Impuesto sobre o Valor Engadido, Imposto de Sucesions e Doazóns, Imposto sobre Transmisións
Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados. Outros Impostos Locais e Autonómicos
Albi, E. e García Ariznavarreta, J.L.
Sistema Fiscal Español Barcelona: Editorial Ariel, ultima edición
Moreno, M.C.e Paredes, R. Fiscalidad Individual y Empresarial. Ejercicios Resueltos. Madrid: Editorial Cívitas, ultima edición
Poveda Blanco, F. Sistema fiscal: Esquemas y Supuestos Prácticos, Deusto, última edición
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Pérez, J. , Sánchez, J. e Quintas, J. Lecciones de Régimen Fiscal de la Empresa . Madrid: Editorial CEF, última edición

Recomendacións 
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