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Especialització

Imposició Indirecta i Procediments Tributaris
Aquest curs proporciona un coneixement avançat, complet i sistemàtic dels aspectes tant substantius com procedimentals de la
fiscalitat indirecta, així com dels procediments tributaris, des d’una perspectiva eminentment pràctica i especialitzada, posant èmfasi
en l’ús de les TIC en les relacions de les administracions tributàries i els contribuents. Per tant, aquest curs té per objecte la formació
de professionals que vulguin especialitzar-se o actualitzar-se en l’àmbit de les principals figures tributàries que conformen la imposició
indirecta i els procediments tributaris, i adquirir una alta capacitació, tant teòrica com pràctica, per enfrontar-se als reptes d’índole
fiscal existents en la nostra societat.
L’estudiant ha de ser capaç d’assessorar fiscalment empreses, particulars, administracions i entitats sense finalitat lucrativa, tant pel
que fa a la informació i assistència com pel que fa a la representació dels contribuents en les seves relacions amb les administracions
tributàries. Els estudiants d’aquesta titulació tenen accés a la Sala de Fiscalitat, que és un espai per a treballar en xarxa entre l’equip
docent i els estudiants. A més, es comenten notícies d’actualitat, es proposen debats sobre novetats fiscals, s’aporta documentació
tributària interessant i s’informa d’activitats de difusió en l’àmbit fiscal.

Objectius
•
•

•
•
•

Conèixer els trets essencials de cadascuna de les
principals figures tributàries que conformen la imposició
indirecta, així com les relacions que és possible establir-hi.
Adquirir una formació sòlida en el coneixement del
sistema tributari, que asseguri en el futur una relació
fluïda amb un sistema tributari complex que es troba en
un procés de canvi permanent.
Ser capaç de localitzar les principals fonts normatives que
regulen la imposició indirecta.
Conèixer com es liquiden els principals impostos
indirectes.
Saber utilitzar les principals eines informàtiques
relacionades amb l’àmbit tributari (models, formularis,
programes d’ajuda en la confecció de declaracions,
presentació de declaracions telemàtiques...).

A qui va dirigit
Aquest curs es dirigeix als qui:

•

Volen ampliar, actualitzar o especialitzar els seus
coneixements en matèria tributària per donar resposta a
les dificultats derivades de l’exercici de la seva professió.

•
•
•
•
•

Desenvolupen o han de desenvolupar la seva activitat
professional en l’assessorament fiscal i/o comptable (en
empreses, particulars, tercer sector social...).
Treballen en el sector financer, en el de les assegurances,
en l’immobiliari, en la consultoria o en l’auditoria.
Desenvolupen funcions en la direcció d’empreses.
Són professionals de l’àmbit jurídic (advocats, notaris,
registradors, jutges...).
Volen accedir a les administracions públiques,
especialment, a les tributàries o a la de Justícia, o bé volen
promocionar-s’hi.

Direcció i professorat
Dra. Ana María Delgado García
Catedràtica de Dret Financer i Tributari de la Universitat
Oberta de Catalunya. Directora del postgrau de Sistema
tributari.
L’equip docent d’aquest postgrau està format per
especialistes en la matèria, de prestigi reconegut en el
camp acadèmic, en el professional i en el de l’Administració
tributària, tant en l’àmbit estatal com autonòmic i local.
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