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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET FISCAL DE LA UE

Codi 101855

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Dret 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació CASTILLO SOLSONA, MARIA MERCEDES

Departament/s DRET PÚBLIC

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Sessions presencials: 8% 

Lectura materials, recerca d'informació i activitats: 42% 

Resolució d'activitats i realització de prova escrita avaluativa: 50%

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català/castellà
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CASTILLO SOLSONA, MARIA
MERCEDES

merce.castillo@udl.cat 3

CEDIEL SERRA, ANA MARÍA anna.cs@udl.cat 3

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure l'apartat de competències

 

Competències

Competències estratègiques

(CEstr. 1) Correcta comunicació oral i escrita en el llenguatge tècnic

            Objectiu: que l'estudiant sigui capaç d'analitzar, comentar i/o exposar el contingut d'un un text normatiu
emanat de les institucions de la Unió Europea o d'una resolució judicial dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió
Europea

  (CEstr. 2) Domini de les TIC    

            Objectiu: que l'estudiant sàpiqui cercar informació referent al Dret fiscal de la Unió Europea mitjançant la
utilització de tots els recursos propis de les TIC (bases de dades i recursos web)

Competències específiques de la titulació

(CE 1) Demostració del coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, institucions i
procediments del sistema jurídic

          Objectiu: que l'estudiant conegui les principals figures, institucions i procediments del Dret fiscal de la Unió
Europea

(CE 2) Demostració de coneixements de l'ordenament jurídic en vigor

          Objectiu: que l'estudiant conegui les principals regulacions del Dret fiscal de la Unió Europea

 (CE 5) Capacitat per identificar i interpretar les fonts del dret

           Objectiu: que l'estudiant sàpigui quin paper desenvolupen en l'àmbit del Dret fiscal les diverses fonts del
Dret de la UE

Competencies generals de la titulació

(CG 1) Capacitat d'anàlisi i síntesi

           Objectiu: que l'estudiant sigui capaç d'analitzar, comentar i/o exposar el contingut d' un text normatiu
emanat de les institucions de la Unió Europea o d'una resolució judicial dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió
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Europea

(CG 2) Capacitat de gestió adequada de la informació

           Objectiu: que l'estudiant sigui capaç de resoldre un supòsit pràctic a partir de la informació que se li faciliti
o que hagi de buscar per ell mateix

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

Tema 1.- Introducció.- El dret fiscal internacional: noció i contingut.- Evolució: lluita contra la doble imposició; lluita
contra l'evasió fiscal internacional i els reptes que l'economia digital planteja a la fiscalitat.- El dret fiscal
internacional convencional.- Anàlisi de l'estructura del Model de Conveni OCDE per evitar la doble imposició en
matèria de renda i patrimoni.- El Pla d'Acció BEPS

Tema 2.- Delimitació del Dret fiscal de la Unió Europea.- Caracterítzació general del Dret fiscal de la Unió
Europea.- El sistema de fonts del Dret fiscal de la Unió Europea.- El Tribunal de Justicia de la Unió Europea i el
Dret fiscal de la Unió Europea.- L'articulació del Dret de la Unió Europea i dels drets nacionals dels Estats
membres.- Els principis informadors del Dret fiscal de la Unió Europea, amb especial referència als limits derivats
dels principis de la Unió en relació amb la imposició sobre la renda, el patrimoni i les successions i donacions així
com als ajuts d'Estat

Tema 3.- Plantejament d'algunes qüestions en matèria de Dret fiscal de la Unió Europea (i) l'assistència mutúa i
l'intercanvi d'informació en matèria tributària: (ii) la Directiva relativa als mecanismes de resolució de litigis fiscals a
la Unió Europea (iii) la proposta de Directiva relativa a la Base Imposable Comuna Consolidada (BICC) a l'impost
sobre societats i (iv) l'Arancel Duaner Comú i els acords amb tercers països

Tema 4.- Anàlisi dels convenis per a evitar la doble imposició signats per Espanya. Especial referència al
tractament dels residents a la Unió Europea

Tema 5.- L'impacte de l'economia digial al Dret fiscal de la Unió Europea

Eixos metodològics de l'assignatura

 

- Lliçó magistral

- Anàlisi i comentari de resolucions judicials per part delsde les estudiants

- Resolució de supòsits pràctics

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

Sessions presencials: 23 de setembre, 7 d'octubre i 21 d'octubre

Sessions a través de videconferència: 4 de novembre, 25 de novembre i 9 de desembre

Data límit d'enviament del comentari jurisprudencial: 16 de desembre

Prova escrita d'avaluació de continguts:
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Sistema d'avaluació

 

- Comentari jurisprudencial: 15%

- Pràctiques: 15% 

- Prova escrita d'avaluació de continguts. 70%

Bibliografia i recursos d'informació

 

- Calderon Carreño, J,M. y Martin Jimenez, A., Derecho tributario de la Unión Europea, CISS Wolters Kluwer, 2019

- Lang, M.; Pistone, P.; Schuch, J. y Staringer, C., Introduction to European Tax Law: Direct Taxation, 4ª edició,
Spiramus, Wien, 2016

- Maitrot de la Motte, A., Droit fiscal de l'Union européenne. Collection Dorit de l'Unión Européenne. Dirigée par
Fabrice Picod, Bruylant, Bruxelles, 2016

- VVAA, Fiscalidad internacional, vols. 1 i 2. Director: Fernando Serrano Anton, 6ª edición, CEF, 2014

- VVAA, Manual de Fiscalidad Internacional, vols. I i II. Dirección: Ignacio Corral Guadaño, Instituto de Estudios
Fiscales, 4ª edición actualizada, Madrid, 2016
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