
           

Curs sobre l’Impost Especial d’Hidrocarburs 
 

Objectius  

• Donar formació concreta i detallada, eminentment pràctica, i un coneixement profund sobre un impost tan 
específic com és l’Impost Especial d’Hidrocarburs.  

• Proporcionar als assistents els coneixements legals i tributaris suficients per a ajudar i facilitar les eines 
necessàries en el procés de presa de decisions pel que fa els hidrocarburs.  

• Donar a conèixer la lògica de l’impost i del mercat dels combustibles i carburants, amb la finalitat 
fonamental que els assistents siguin capaços de detectar les possibles àrees de risc. 

 

Dirigit a 

Persones que realitzen els treballs de confecció de documents i declaració de naturalesa tributària i que gestionen el dia 
a dia del mercat relacionat amb els hidrocarburs. 

 

Programa 

1. Introducció 

2. L’àmbit de l’Impost sobre Hidrocarburs: els codis NC. 

3. Característiques  essencials de l’Impost: Tipus tributaris, els establiments, el règim suspensiu. 

5. La meritació de l’Impost. La base imposable: densitats i temperatures. 

6. Exempcions, bonificacions i tipus impositius especials. 

7. La circulació interna dels productes. El sistema EMCS. La venda en ruta. 

8. Subministraments especials: avituallaments i exempcions. 

9. La circulació en l’àmbit no intern. El sistema EMCS. Depositaris autoritzats, destinatari registrat, expedidor registrat. 

10. La comptabilitat d’existències. 

11. Declaracions tributàries: operacions. Liquidació. Informació. 

12. L’estoc estratègic. Obligació d’informació de preu i quantitats al MITYC 

14. SICBIOS.- Sistema de certificació de combustibles i carburants. 

 

Data: 24 d’abril de 2013    Professors 
Horari: de 9.30 a 13.30 hores   Sr. Eduardo Espejo Iglesias 
Lloc: Col·legi d’Economistes de Catalunya  Economista. Economista Forense per a actuacions judicials en l'àmbit dels  
Quota de col·legiats: 160 euros   II.EE. Soci de FIDE Asesores Legales y Tributarios. 
Quota de no col·legiats: 250 euros   Sr. Andrés Rodríguez González  
      Cap Adjunt Dependència Regional de Duanes i II.EE. de Catalunya. 
Tel. 934 161 604      
www.coleconomistes.cat 
_______________________________________________________________________________________ 

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 curs en cas de no assolir un mínim d’inscripcions. 
 

Segueix-nos a:                              

http://www.coleconomistes.cat/

