
Tributos 
 

Tributo 

Segundo a Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria: “Os tributos son os ingresos públicos que consisten 

en prestacións pecuniarias esixidas por unha Administración pública como consecuencia da realización do 

suposto de feito ao que a Lei vincula o deber de contribuír, co fin primordial de obter os ingresos necesarios para 

o sostemento dos gastos públicos. 

Os tributos, ademais de ser medios para obter os recursos necesarios para o sostemento dos gastos públicos, 

poderán servir como instrumentos da política económica xeral e atender á realización dos principios e fins 

contidos na Constitución. 

Os tributos, calquera que sexa a súa denominación, se clasifican en taxas, contribucións especiais e impostos”. 

• Taxas. Son aqueles tributos nos que o feito impoñible consiste na utilización privativa ou aproveitamento 

especial do dominio público, na prestación de servizos ou na realización de actividades en réxime de 

dereito público que se refiran, afecten ou beneficien de modo particular o suxeito pasivo, cando se produza 

calquera das circunstancias seguintes: que os servizos ou actividades non sexan de solicitude voluntaria 

para os administrados, ou que non se presten ou realicen polo sector privado. 

• Contribucións especiais. Son os tributos o feito impoñible da cal consiste na obtención polo obrigado 

tributario dun beneficio ou dun aumento de valor dos seus bens como consecuencia da realización de 

obras públicas ou do establecemento ou ampliación de servizos públicos. 

• Impostos. Son os tributos esixidos sen contraprestación o feito impoñible da cal está constituído por 

negocios, actos ou feitos que poñen de manifesto a capacidade económica do contribuínte. 

 

Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) 

Tributo de carácter directo e natureza persoal que grava a renda das persoas físicas de cordo coa súa natureza 

e as súas circunstancias persoais e familiares. O actual imposto se implantou coa Lei 44/1978, de 8 de setembro, 

este sufriu cambios substanciais coa Lei 18/1991 e coa Lei 40/1998. Ademais, tamén se viu afectado coa 

creación en 1999, mediante a Lei 41/1998, do imposto sobre a renda de non residentes que grava rendas antes 

contempladas no ámbito do IRPF. Tamén ten influencia nas series de datos a entrada en funcionamento do 

modelo de financiamento das comunidades autónomas para o período 1977-2001, onde este imposto é cedible 

parcialmente. Así, a súa tarifa desdóbrase nunha tarifa de tributación xeral e nunha tarifa autonómica ou 

complementaria, que é a cedida á comunidade e que comezou sendo do 15% e no sistema actual é do 33%. 

Aínda que a xestión, liquidación, recadación, inspección e revisión é realizada polo Estado, as comunidades 

teñen competencias normativas sobre as tarifas correspondentes á tarifa autonómica e ás deducións que recaian 

exclusivamente sobre esta parte. 

• Base impoñible (IRPF). A base impoñible do Imposto sobre a Renda é o resultado de adicionar o total de 

rendementos obtidos polo contribuínte durante o período impositivo. Ten dúas partes diferenciadas, 

atendendo á clasificación da renda, a base impoñible xeral e a base impoñible do aforro. 

• Rendementos polo traballo. Considéranse rendementos íntegros do traballo todas as contraprestacións 

ou utilidades, calquera que sexa a súa denominación ou natureza, en diñeiro ou en especie, que deriven, 

directa ou indirectamente, do traballo persoal ou da relación laboral ou estatutaria e non teñan o carácter 

de rendemento de actividades económicas. 

• Rendementos do capital. Teñen a consideración de rendementos do capital a totalidade das utilidades ou 

contraprestacións, calquera que sexa a súa denominación ou natureza monetarias, ou en especie, que 

proveñan, directa ou indirectamente, de elementos patrimoniais, bens ou dereitos, a titularidad da cal 

corresponda ao contribuínte e non se achen afectos a actividades económicas realizadas por este. 

•  Rendementos de actividades económicas. A Lei do imposto sobre a renda considera como 

rendementos de actividades económicas aqueles que “procedendo do traballo persoal e de capital 

conxuntamente, ou dun só destes factores, supoñan por parte do contribuínte a ordenación por conta 

propia de medios de produción e de recursos humanos ou dun dos dous, coa finalidade de intervir na 

produción ou distribución de bens ou servizos”. Como exemplos de actividades económicas produtoras de 

rendementos poden citarse as seguintes: as extractivas, de fabricación, comercio, agrícolas, forestais, 

gandeiras, pesqueiras, da construción, mineiras, artesás, prestación de servizos, e o exercicio de 

profesións liberais, artísticas e deportivas.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html


 

Imposto sobre o valor engadido (IVE) 

Tributo indirecto, creado en 1986, que recae sobre o consumo e grava as entregas de bens e servizos realizadas 

por empresarios e profesionais, as adquisicións intracomunitarias e as importacións. En 1992, 1993 e 1995 

producíronse cambios nos tipos impositivos do imposto. O tipo xeral foi do 12% ata decembro de 1991, do 13% 

entre xaneiro e agosto de 1992, do 15% ata finais de 1994 e do 16% dende 1995. O tipo incrementado, fixado no 

33% entre 1986 e 1991 e no 28% en 1992, desaparece en 1993 coa introdución do imposto especial sobre 

determinados medios de transporte, pasando a tributar os vehículos polo IVE ao tipo xeral e polo novo imposto. 

O tipo reducido do imposto pasou do 6% inicial ao 7% a partir de xaneiro de 1995. O tipo superreducido (3%) 

aplícase desde 1993 e é do 4% desde xaneiro de 1995. Outro feito que afecta a evolución da serie é a entrada 

en vigor do mercado interior no seo da Unión Europea en 1993. Coa entrada en vigor en 2002 do novo modelo 

de financiamento das comunidades autónomas de réxime común, o IVE pasa a ser cedido parcialmente nunha 

contía do 35% ás comunidades autónomas, aínda que o estado reserva para si todas as competencias sobre el. 

 

Imposto sobre o patrimonio  

Imposto de carácter directo e persoal que grava o patrimonio neto das persoas físicas, isto é, o seu conxunto de 

bens e dereitos de contido económico. Imposto cedido á Comunidade Autónoma de Galicia dende o ano 1984 e 

no que actualmente Galicia ten competencias sobre a xestión, liquidación, recadación e inspección, ademais de 

normativas sobre determinados aspectos. 

A lei 4/2008 introduce unha bonificación do 100% sobre a cota íntegra do imposto sobre patrimonio que se 

aplicará aos suxeitos pasivos por obriga persoal ou real de contribuír. Así mesmo, derroga os artigos 36, 37 e 38 

da Lei relativos á obriga de presentar autoliquidación, suxeitos obrigados a presentar e forma e prazos de 

presentación, polo tanto, os contribuíntes, calquera que sexa o valor do seu patrimonio, non están obrigados a 

declarar. 

 

Imposto sobre sucesións e doazóns 

Tributo de carácter directo e natureza subxectiva que grava os incrementos de patrimonio obtidos a título 

lucrativo polas persoas físicas (herdanzas, doazóns entre vivos, percepcións obtidas polos beneficios de seguros 

de vida ...). Imposto cedido á Comunidade Autónoma de Galicia dende o ano 1984 e no que actualmente se 

teñen competencias sobre a xestión, liquidación, recadación e inspección, ademais de normativas sobre 

determinados aspectos. 

 

Imposto sobre transmisións patrimoniais 

Tributo indirecto que grava: 

- As transmisións patrimoniais onerosas, isto é, as transmisións onerosas entre vivos de toda clase de 

bens e dereitos que integran o patrimonio das persoas físicas e xurídicas e que son constitutivos de 

dereitos reais, préstamos, fianzas, arrendamentos, pensións e concesións administrativas. 

- Operacións societarias: constitución, aumento e diminución de capital, fusión, escisión e desaparición de 

sociedades, contribucións de socios para reparar perdas... 

Imposto cedido á Comunidade Autónoma de Galicia dende o ano 1984 e no que actualmente se teñen 

competencias sobre a xestión, liquidación e inspección, ademais de normativas sobre determinados aspectos. 

 

Imposto sobre actos xurídicos documentados 

Tributo indirecto que grava os documentos notariais (escrituras, actas e testemuñas), mercantís (letras de 

cambio, comprobantes de depósitos, billetes de empréstito, bonos, obrigacións ...) e administrativos 

(rehabilitación de transmisións de grandezas e títulos nobiliarios e anotacións preventivas). Imposto cedido á 

Comunidade Autónoma de Galicia dende o ano 1988 (Lei 32/1987) e no que actualmente se teñen competencias 

sobre a xestión, liquidación, recadación e inspección, ademais de normativas sobre determinados aspectos. 

 

Criterio de caixa ou recadación líquida 

É unha medida de natureza contable que se obtén como diferenza entre a recadación bruta aplicada e as 

devolucións pagadas. A natureza "aplicada" quere dicir que o criterio temporal de rexistro é o de aplicación dos 

ingresos correspondentes ao orzamento. Inclúe os ingresos do orzamento corrente e dos exercicios pechados. 

 



 

Orzamentos 
 

Orzamento 

Segundo o Decreto Lexislativo 1/1999, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e 

Orzamentario de Galicia: 

“Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma constitúen a expresión cifrada, conxunta e sistemática: 

a) Das obrigas que, como máximo, se poderán recoñecer e os dereitos que se prevexan liquidar por parte da 

Comunidade e de sus organismos autónomos durante e exercicio orzamentario. 

 b) Dos obxectivos que se pretendan conseguir coa utilización dos recursos financeiros consignados neles. 

 c) Das estimacións dos fluxos financeiros das sociedades públicas. 

 d) Da totalidade dos gastos e ingresos dos demais entes públicos. 

 e) Dos beneficios fiscais estimados.” 

 

Fondo de compensación interterritorial 

O artigo 158.2 da Constitución dispón que, co fin de corrixir os desequilibrios económicos interterritoriais e facer 

efectivo o principio de solidariedade, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de 

investimento, e estes recursos serán distribuídos polas Cortes Xerais entre as comunidades autónomas.  

Como consecuencia, a Lei Orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de Financiamento das Comunidades 

Autónomas, creou o Fondo de Compensación Interterritorial establecendo que será unha Lei ordinaria a que 

conteña a súa normativa específica. 

Unha primeira etapa do Fondo comezou coa promulgación da Lei do 31 de marzo de 1984, onde se establecía 

que todas as Comunidades Autónomas eran beneficiarias e os seus recursos se vinculaban tanto a proxectos de 

investimento, destinados a favorecer o desenvolvemento dos territorios máis desfavorecidos, como a atender as 

necesidades de gasto en investimentos novos dos servizos traspasados polo Estado. 

Nunha segunda etapa, coa Lei 29/1990, do 26 de decembro, deixan de ser beneficiarias do Fondo a totalidade 

de Comunidades para pasar a selo as Comunidades Autónomas máis desfavorecidas. As Comunidades 

beneficiarias desígnanse cada ano na Lei de Presupostos Xerais do Estado. Ademais, configurase o Fondo, 

exclusivamente, como instrumento de desenvolvemento rexional, sen que sirva de mecanismo de financiamento 

básico das Comunidades Autónomas. 

Finalmente a Lei 22/2001, do 27 de decembro, establece que o Fondo poida financiar non só gastos de 

inversión, senón tamén os gastos correntes asociados a esa inversión, polo que se divide o antigo Fondo de 

Compensación Interterritorial en dous Fondos: o Fondo de Compensación, que se cingue estritamente ao 

mandato constitucional de destinalo a gastos de inversión, e o Fondo Complementario, que pode financiar a 

posta en marcha ou en funcionamento de investimentos, ata un máximo de dous anos, atribuíndose ao Fondo de 

Compensación un 75% do importe total que correspondería ao antigo Fondo de Compensación Interterritorial e 

ao Fondo Complementario o 25% restante. 

 

 

 


