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Descrición
A materia "Dereito Financeiro e Tributario *II" impártese en 4º Curso do Grao en Dereito, e constitúe a
xeral
denominada "Parte especial" do Dereito tributario".
O seu contido céntrase na análise xurídica dos diferentes tributos que conforman o sistema tributario español
no tres niveles de organización territorial: estatal, autonómico e local.
Esta materia aborda o estudo dos tributos en particular, polo que é necesario que a/a alumna/ou coñeza as
institucións fundamentais do Dereito privado e do Dereito público que lle permitan comprender a *tributación
de determinados contratos civís, mercantís, laborais ou administrativos.
Ademais, é imprescindible que a/o estudante supere a materia "Dereito ﬁnanceiro e tributario *I", de 3º
Curso, xa que a comprensión da materia complétase coa mencionada materia.
Competencias
Código
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.
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 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da interpretación do dereito
e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identiﬁcar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CE20 CE26 - Coñecer os principais impostos do sistema tributario estatal, autonómico e local
CE21 CE27 - Ser capaz de identiﬁcar os elementos esenciais dos devanditos impostos (feito impoñible, suxeitos pasivos,
etc), así como saber aplicar as súas regras de cuantiﬁcación e de determinación da débeda tributaria
CT1 Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización, planiﬁcación e
utilización do tempo ante situacións de presión.
CT3 Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade para o traballo
cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a eﬁcacia interpersoal.
CT4 Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como profesional,
respectando a diversidade e multiculturalidade.
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CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu signiﬁcado e
relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecer, interpretar e aplicar as normas reguladoras do sistema tributario español

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

Competencias
CG1 CE20 CT1
CG2 CE21 CT3
CG3
CT4
CG4
CT5

Contidos
Tema
I.- INTRODUCIÓN
II.- IMPOSTOS DIRECTOS

1.- O sistema tributario español. Evolución histórica. Situación actual
2.- Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
3.- Imposto sobre Sociedades
4.- Imposto sobre a Renda do Non Residentes
5.- Imposto sobre o Patrimonio
6.- Imposto sobre Sucesións e Doazóns
III.- IMPOSTOS INDIRECTOS
7.- Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos
Documentados
8.- Imposto sobre o Valor Engadido
9.- Impostos Especiais
10.- Outros impostos indirectos
IV.- TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 11.- Tributos propios
12.- Tributos cedidos
V.- IMPOSTOS DAS CORPORACIÓNS LOCAIS
13.-Imposto sobre Bens Inmobles
14.- Imposto sobre Actividades Económicas
15.- Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
16.- Imposto sobre Instalacións, Construcións e Obras
17.- Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
33
70
103
Seminario
16
26
42
Exame de preguntas de desenvolvemento
2
2
0
Exame de preguntas obxectivas
2
2
0
Observación sistemática
1
1
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral
Seminario

Descrición
Exposición por parte do profesorado dos contidos da materia obxecto de estudo.
Distintas actividades destinadas a traballar sobre unha terma especíﬁco, que permiten profundar
ou complementar os contidos da materia. E nas que o alumno -xa sexa de forma individual ou en
grupo-: fai unha exposición oral e/ou escrita sobre un tema proposto; resolve casos prácticos
aplicando e interpretando o Dereito ﬁnanceiro e tributario; elabora informes xurídicos, etc.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Atenderanse e resolverán as dúbidas do alumnado respecto dos contidos, actividades e/ou exercicios
que se propuxeron para adquirir as competencias perseguidas.
Seminario

Atenderanse e resolverán as dúbidas do alumnado respecto dos contidos, actividades e/ou exercicios
que se propuxeron para adquirir as competencias perseguidas.

Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas
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Exame de preguntas
de desenvolvemento

Exame de preguntas
obxectivas

Observación
sistemática

Proba ﬁnal que consta de dous partes: unha práctica escrita (na
que a/a alumna/ou terá que demostrar a adquisición das
competencias esenciais da materia), e unha teórica oral (na que
se formularán distintas preguntas sobre o temario da materia).
Para as/vos alumnas/vos que se someten ao sistema de avaliación
continua esta proba representará o 70% da súa nota ﬁnal.
Para as/vos alumnas/vos que NON se someten ao sistema de
avaliación continua, a súa cualiﬁcación estará integrada polo 70%
da cualiﬁcación obtida no exame téorico oral e o 30% pola
cualiﬁcación obtida no exame práctico escrito.
Resultado de aprendizaxe: Coñecer, interpretar e aplicar as
normas reguladoras do sistema tributario español
Nos Seminarios realizaranse probas de resposta curta e/ou de tipo
test exclusivamente ás/vos alumnas/vos que se sometan ao
sistema de avaliación continua. A nota media dos distintos exames
tipo test ou de resposta curta constituirán o 20% da nota ﬁnal de
ditas/vos alumnas/vos.
Resultado de aprendizaxe: Coñecer, interpretar e aplicar as
normas reguladoras do sistema tributario español
O profesorado, a través de diferentes actividades que propoña ao
alumnado que se someta a avaliación continua (casos prácticos,
exposición oral dun tema, presentación escrita dun traballo, tarefa
colaborativa na aula, etc.), valorará a participación activa e a
calidade das intervencións deste tanto nas clases maxistrais
como, sobre todo, nos seminarios.
A participación activa e de calidade do alumnado sometido a
avaliación continua suporá o 10% da súa cualiﬁcación ﬁnal.
Resultado de aprendizaxe: Coñecer, interpretar e aplicar as
normas reguladoras do sistema tributario español
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Outros comentarios sobre a Avaliación
O temario que ﬁgura no apartado de contidos constitúe unha versión resumida das leccións que serán obxecto de exame.
Oportunamente, ao comezo do curso académico, proporcionaráselle ao alumnado un temario máis detallado cos epígrafes
que conforman cada lección.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 1ª EDICIÓN DE ACTAS
1.-Ao comezo de curso, a/o alumna/o deberá manifestar a súa intención de acollerse ao sistema de avaliación continua. A tal
ﬁn, os profesores da materia proporcionaranlle un documento que a/o alumna/o deberá cubrir e asinar nun determinado
prazo. Este documento será vinculante, de modo que as/os alumnas/os que o asinen NON poderán, con posterioridade, e
durante ese curso académico, cambiar de sistema de avaliación.
2.- A/o alumna/o que se acolla ao sistema de avaliación continua, subscribindo o documento sinalado no punto anterior, será
avaliada/o conforme aos criterios que se indicaron máis arriba: proba ﬁnal (70%), probas de resposta curta ou tipo test
(20%) e participación activa e de calidade (10%).
A proba ﬁnal constará de dous partes: unha práctica escrita (na que a/o alumna/o terá que demostrar a adquisición das
competencias esenciais da materia, e que suporá un 20% da cualiﬁcación correspondente á proba ﬁnal) e unha teórica oral
(na que se formularán distintas preguntas sobre o temario da materia, e que suporá o 80% da cualiﬁcación correspondente
á proba ﬁnal). En todo caso, a/o alumna/o deberá alcanzar unha cualiﬁcación mínima de 4 sobre 10 na proba ﬁnal para que
se lle teñan en conta as cualiﬁcacións obtidas mediante o sistema de avaliación continua. De non alcanzar esa cualiﬁcación
mínima, a nota que se reﬂectirá na acta será a correspondente á de avaliación continua obtida ao longo do curso -probas de
resposta curta ou tipo test (20%) e participación activa e de calidade (10%)-.
A proba ﬁnal de avaliación realizarase na data, lugar e hora especiﬁcados no calendario oﬁcial aprobado para ese efecto
pola Xunta de Facultade para o curso académico 2019/20.
3.- As/as alumnas/vos que NON se sometan a avaliación continua realizarán unha única proba ﬁnal que constará de dous
partes: un exame teórico e oral, que suporá o 70% da súa cualiﬁcación ﬁnal; e un exame práctico e escrito (e que será
diferente ao que realicen os alumnos sometidos a avaliación continua) e que suporá o 30% da súa cualiﬁcación ﬁnal;nos que
se avaliarán todas as competencias da materia.
A proba ﬁnal de avaliación realizarase na data, lugar e hora especiﬁcados no calendario oﬁcial aprobado para ese efecto
pola Xunta de Facultade para o curso académico 2019/20.
Os resultados da aprendizaxe tanto para o alumnado que se somete a avaliación continua como o que non o fai serán os
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mesmos: Coñecer, interpretar e aplicar as normas reguladoras do sistema tributario español.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 2ª EDICIÓN DE ACTAS
1.-As/os alumnas/os que se someteron ao sistema de avaliación continua ao longo do curso, conservarán a nota que
obtivesen, e que representará o 30% da súa cualiﬁcación ﬁnal -probas de resposta curta ou tipo test (20%) e participación
activa e de calidade (10%)-.
Por iso, na segunda edición de actas, só realizarán unha proba ﬁnal, que representará o 70% da súa cualiﬁcación ﬁnal, e que
constará de dous partes: unha práctica escrita (na que a/o alumna/o terá que demostrar a adquisición das competencias
esenciais da materia, e que suporá un 20% da cualiﬁcación correspondente á proba ﬁnal) e unha teórica oral (na que se
formularán distintas preguntas sobre o temario da materia, e que suporá o 80% da cualiﬁcación correspondente á proba
ﬁnal). En todo caso, a/o alumna/o deberá alcanzar unha cualiﬁcación mínima de 4 sobre 10 na proba ﬁnal para que se lle
teñan en conta as cualiﬁcacións obtidas mediante o sistema de avaliación continua. De non alcanzar esa cualiﬁcación
mínima, a nota que se reﬂectirá na acta será a correspondente á de avaliación continua obtida ao longo do curso.
A citada proba ﬁnal realizarase na data, lugar e hora especiﬁcados no calendario oﬁcial aprobado para ese efecto pola Xunta
de Facultade para o curso académico 2019/20.
2.- As/os alumnas/os que NON se sometan a avaliación continua realizarán unha única proba ﬁnal que constará de dous
partes: un exame teórico e oral, que suporá o 70% da súa cualiﬁcación ﬁnal; e un exame práctico e escrito (e que será
diferente ao que realicen os alumnos sometidos a avaliación continua) e que suporá o 30% da súa cualiﬁcación ﬁnal, nos
que se avaliarán todas as competencias da materia.
3.- As/os alumnas/os que se someteron ao sistema de avaliación continua, e non superen a proba ﬁnal nin na primeira
edición de actas, nin na segunda, poderáselles conservar a nota obtida a través de devandito sistema no curso académico
seguinte.
Os resultados da aprendizaxe tanto para o alumnado que se somete a avaliación continua como o que non o fai serán os
mesmos: Coñecer, interpretar e aplicar as normas reguladoras do sistema tributario español.
ADVERTENCIA ESPECÍFICA PARA AS/OS ALUMNAS/OS QUE CONCORRAN Á CONVOCATORIA DE FIN DE CARREIRA:
O exame da convocatoria de Fin de Carreira será unha proba escrita con duas partes, teórica e práctica, cuxa cualiﬁcación
conformará o 100% da nota ﬁnal. Dita nota estará integrada polo 70% da cualiﬁcación obtida no exame teórico e o 30% da
cualiﬁcación obtida no exame práctico, e neles evaluaranse todas as competencias da materia.
No exame de Fin de Carreira non se terá en conta a nota de avaliación continua que o alumnado, no seu caso, obtivese no
curso académico anterior.
O exame de Fin de Carreira realizarase na data, lugar e hora especiﬁcados no calendario oﬁcial aprobado para ese efecto
pola Xunta de Facultade para o curso académico 2019/20.
Os resultados da aprendizaxe serán: Coñecer, interpretar e aplicar as normas reguladoras do sistema tributario español.
ADVERTENCIA ESPECÍFICA PARA AS/OS ALUMNAS/OS QUE SOLICITEN SER EXAMINADOS POR TRIBUNAL (SÓ
PARA ALUMNADO QUE SE ATOPE EN 4ª MATRICULA E SEGUINTES):
O exame constará de dous partes (práctica e teórica) e será exclusivamente escrito.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
PÉREZ ROYO, F. (DIRECTOR), GARCÍA BERRO, F., PERÉZ ROYO, I., ESCRIBANO, F., CUBERO TRUYO, A., Curso de
DerechoTributario. Parte especial, última edición, Tecnos, 2019
MERINO JARA, I. (DIRECTOR), Derecho tributario. Parte especial. Lecciones adaptadas al EEES, última edición,
Tecnos, 2019
Código tributario, última edición, Thomson-Reuters Aranzadi, 2019
Leyes del sistema tributario español, última edición, Tecnos, 2019
Bibliografía Complementaria
CAZORLA PRIETO, L. M., CHICO DE LA CÁMARA, P. (DIRECTORES), Introducción al sistema tributario español, ultima
edición, Aranzadi, 2019
CAYÓN GALIARDO, A., TEJERIZO LÓPEZ, J. M., MARTIN QUERALT, J., Manual de Derecho tributario. Parte especial, última
edición, Aranzadi, 2019
MÁLVAREZ PASCUAL, L. A., RAMÍREZ GÓMEZ, S., SÁNCHEZ PINO, A.J., Lecciones del sistema ﬁscal español, última
edición, Tecnos, 2019
MELLADO BENAVENTE, F., ARGENTE ÁLVAREZ, J., Manual práctico sobre el Impuesto sobre Sociedades, última edición,
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JUÁREZ GONZÁLEZ, J. M., Todo transmisiones, ultima edición, CISS KLUWER, 2019
BARREIRO CARRIL, Mª. C., Los impuestos directos y el Derecho de la Unión Europea. La armonización realizada
por el TJUE, IEF, 2012
RAMOS PRIETO, J. (Coord.), Erosión de la base imponible y traslado de beneﬁcios: estudios sobre el plan BEPS de
la OCDE, Thomson-Reuters Aranzadi, 2016
PITA GRANDAL, A. Mª.(Coordinadora), Estudios sobre la ﬁnanciación de los puertos, Marcial Pons, 2017
RUIZ DE VELASCO PUNÍN, C., La imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF, Thomson-Reuters Aranzadi, 2016
RAMOS PRIETO, J., HORNERO MÉNDEZ, J. M., Derecho y ﬁscalidad de de las sucesiones mortis causa en España: una
perspectiva multidisciplinar, Thomson-Reuters Aranzadi, 2016
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito tributario da Unión Europea e internacional/O03G081V01914
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Dereito mercantil II/O03G081V01702
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito civil I. Obrigas e contratos/O03G081V01301
Dereito civil II. Dereitos reais/O03G081V01404
Dereito civil III. Familia e sucesións/O03G081V01501
Dereito ﬁnanceiro e tributario I/O03G081V01603
Dereito mercantil I/O03G081V01502
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