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Curs sobre els Impostos especials sobre l'alcohol 
i begudes alcohòliques

Professorat
Sr. Manuel González-Jaraba Lorenzo
Llicenciat en Dret. Inspector de Finances. Cap de l'Oficina Tècnica de 
la Dependència Regional de Duanes i Impostos Especials de Catalunya.

Sr. Eduardo Espejo Iglesias
Economista. Professor de l'Aula d'Economia del Col·legi d'Economistes 
de Catalunya. Economista Forense per a actuacions judicials en l'àmbit
dels IIEE. Soci de FIDE assesores Legales y tributarios.

Durada 12 hores
Dates: 12, 14 i 19 de març de 2012
Horari: de 9.30 a 13.30 hores
Lloc: Col·legi d’Economistes de Catalunya
Quota de col·legiats:   290 €
Quota de no col·legiats: 410 €

Tel. 934 161 604
www.coleconomistes.com

Programa

Dia 12 de març

1. Els Impostos sobre l'alcohol i les begudes alcohòliques. 
Generalitats. L'alcohol. La fermentació. La destil·lació. 
Els tipus tributaris. Els establiments. Els CAE. 
La circulació de productes. El règim suspensiu. 
La circulació comunitària. El sistema EMCS. L'exportació 
i la importació. L'IVA assimilat a la importació.

2. Els usuaris en l'àmbit dels impostos sobre l'Alcohol i les 
Begudes Alcohòliques. El sistema d'exempcions 
i devolucions. Obligacions formals i materials. 
Conseqüències del seu incompliment.

Dia 14 de març

1. Impost sobre l'alcohol i begudes derivades. 
L'alcohol absolut, real i aparent. Definicions de productes. 
El problema de la classificació aranzelària. Diferències 
amb els productes intermedis. Fàbriques d'alcohol. Fàbrica 
de begudes. Dipòsits fiscals. La comptabilitat d'existències.
Minvaments. Les precintes. La comptabilitat de les 
precintes. La base imposable i el tipus tributari. Devolució 
de l'impost. Declaracions tributàries.

2. La responsabilitat en els Impostos Especials de fabricació. 
La responsabilitat en els impostos sobre l'alcohol i les 
begudes alcohòliques. Establiments i operadors afectats. 
Efectes de la responsabilitat.

Dia 19 de març

1. L'Impost sobre el vi i les begudes fermentades.
Els productes. El problema de la classificació aranzelària. 
Els establiments. Plantes d'elaboració. Les Garanties. 
Dipòsits fiscals. El tipus tributari. Declaracions tributàries. 
Els riscos en la circulació intracomunitària

2. L'Impost sobre la cervesa.
Classificació aranzelària. La Malta. L'elaboració. 
Els establiments. La comptabilitat d'existències. 
Minvaments. El grau plat. El tipus tributari. La fàbrica. 
Els dipòsits fiscals. Declaracions tributàries.

3. L'Impost sobre productes intermedis.
Definicions de productes. El problema de la classificació 
aranzelària. Els supòsits de no subjecció i la Denominació 
d'Origen. Els establiments. Plantes d'elaboració. Dipòsits 
fiscals. El tipus tributari. La comptabilitat d'existències. 
Minvaments. Declaracions tributàries.

4. La intervenció com a sistema de control específic en els 
impostos especials de fabricació. El seu enquadrament 
en els procediments tributaris. La intervenció en l'àmbit 
dels impostos sobre l'alcohol i les begudes alcohòliques. 
Actuacions d'intervenció i inspecció. Efectes sobre 
establiments i operadors.

Objectius
L'objectiu del present curs, que es desenvoluparà amb una visió eminentment pràctica, és el de donar formació concreta i detallada i un conei-
xement profund en un Impost tan específic i desconegut com són els Impostos Especials sobre l'Alcohol i Begudes Alcohòliques.

Partint d'una anàlisi conceptual de l'Impost s'analitzaran i estudiaran els aspectes més nous del mateix en relació a la fabricació, tinença i cir-
culació dels productes objecte de l'Impost Especial, posant l'accent en tots aquells apartats que comporten importants responsabilitats per als obli-
gats tributaris.

Inscripció a la pàgina web: www.coleconomistes.cat
Places limitades. No s’acceptaran inscripcions per telèfon. Tota inscripció no anul·lada abans de 3 dies de l’inici del curs 
comporta el pagament de la quota. La direcció es reserva el dret d’anul·lar qualsevol cursen caas de no assolir un mínim d’inscripcions.

Segueix-nos!
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