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Resumo: O presente artigo trata de poñer de manifesto os principais cambios que os avances 
nos medios de comunicación e tratamento da información están xerando tanto no ámbito eco-
nómico coma no administrativo. Este traballo pode dividirse en dúas partes claramente diferen-
ciadas: unha primeira na que se debullan os aspectos máis relevantes dos cambios introduci-
dos pola difusión das tecnoloxías da información e comunicación (TIC) e internet no ámbito 
económico, con especial referencia ao papel da produtividade e da innovación no quefacer em-
presarial e na estrutura dos mercados. A segunda parte está dedicada a glosar os principais re-
tos que os cambios comentados presentan no ámbito da tributación internacional, diferencián-
doos segundo afecten á imposición directa ou indirecta, así como os esforzos realizados por 
aclarar a actual situación desde os diversos organismos e foros internacionais. 
Palabras clave: Internet / TIC / Produtividade / Imposición directa / Imposición indirecta / Esta-
blecemento permanente / Residencia / Custos de transacción / Prezos de transferencia / IVE / 
Consumo / Bens / Servizos. 

NEW ECONOMY AND INTERNATIONAL TAXATION 
Abstract: This article is about the main changes that advance in communication and information 
treatment is generating in the economic and administrative fields. The work is divided in two 
parts clearly different. The first one refers to the more relevant aspects of changes introduced in 
economy due to the spread of innovation in information and communication technologies, with 
especial reference to productivity and advances in business management and market estructu-
re. Second part is dedicated to relate the main challenges that previous changes are placing 
about international taxation, differentiating between direct and indirect taxation, and taking into 
account efforts made by international organizations to clarify this normative framework. 
Keywords: Internet / ICT / Productivity / Direct tax / Indirect tax / Permanent establishment / 
Residence / Transaction costs / Transfer pricing / VAT / Consumtion / Goods / Services. 

1. INTRODUCIÓN
A revolución das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) supuxo

un cambio nas regras do xogo da actividade económica como consecuencia das al-
teracións na estrutura da empresa e dos mercados facilitadas polos avances na ca-
pacidade de computación e o abaratamento e aumento de capacidade das telecomu-
nicacións. Os seus principais efectos son o aumento de dimensión dos mercados e 
as alteracións na estrutura orgánica da empresa en beneficio dunha organización 
máis flexible e descentralizada na que conviven diferentes agrupacións de diferen-
tes dimensións. A raíz de todos estes cambios cómpre situala na importancia adqui-
rida pola información como recurso produtivo e as melloras que no seu tratamento 
significou a revolución das TIC. 
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 Estes cambios introduciron importantes melloras nas cifras de produtividade, 
malia a dificultade da súa observación na nova contorna ante a falta de homoxenei-
dade da produción mercé aos continuos avances tecnolóxicos. Isto é especialmente 
certo con respecto aos servizos, un sector tradicionalmente refractario aos avances 
na produtividade e que, así e todo, é un dos principais beneficiarios da revolución 
tecnolóxica que está tendo lugar. 
 Este novo marco caracterizado pola globalidade, a interconexión e a inmediatez 
das relacións económicas supón para os estados un importante reto na medida en 
que cuestiona a eficacia das tradicionais demarcacións territoriais para regulación e 
control efectivo desta nova realidade. Isto é especialmente certo no ámbito tributa-
rio no que a soberanía nacional dos diferentes estamentos territoriais é defendida 
sen concesións, malia os problemas con que nas economías abertas se presenta a 
súa xestión.  
 A revolución das tecnoloxías da información e da comunicación veu complicar 
este proceso, xerando unha certa alarma entre as administracións tributarias dos 
distintos estados e organizacións territoriais e creando comisións e grupos de traba-
llo dedicados exclusivamente a analizar os efectos desta nova realidade sobre os 
seus sistemas tributarios e propoñer diferentes alternativas a eles. Un estudo deta-
llado dos resultados deses informes e traballos, liderados na súa maior parte pola 
OCDE e pola Unión Europea, pon de manifesto que, aínda que no curto prazo, é 
posible unha aplicación dos principios vixentes do sistema tributario internacional 
a esta nova realidade, con pequenas adaptacións das normas ou da interpretación 
que se fai delas, no longo prazo cómpre unha auténtica reforma do sistema no seu 
conxunto para adaptalo a unha realidade que é cada vez máis diferente da que deu 
pe ao sistema actualmente vixente. 
 Este artigo divídese en tres partes. Tras a introdución, faise unha descrición do 
que se entende por nova economía e os aspectos máis relevantes desta, que permi-
ten aventurar que nos atopamos ante unha situación nova que, aínda que dando os 
seus primeiros pasos, a súa expansión é imparable. O seu principal argumento son 
as melloras implícitas na produtividade que leva consigo, non sempre observables 
cos indicadores tradicionais, e o seu motor fundamental é a innovación tecnolóxica 
que ela mesma comporta, nun proceso continuado de innovación e mellora de pro-
dutos e procesos. O epígrafe tres está dedicado a glosar os principais retos que a 
nova contorna presenta aos sistemas tributarios internacionais e as modificacións 
propostas polos diferentes organismos para corrixilos, especialmente a OCDE e a 
Unión Europea. 
 Finalmente, conclúese comentando que aínda que as modificacións propostas 
poden supoñer unha mellora importante no estado actual de expansión da nova 
economía, resultará insuficiente conforme os avances das TIC se vaian difundindo 
por todos os sectores e áreas da economía. 
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2. A NOVA ECONOMÍA E A INFORMACIÓN 
 O intenso e sostido período de crecemento experimentado pola economía esta-
dounidense nos anos finais do século XX e principios do XXI, consecuencia dos 
importantes incrementos nas cifras de produtividade permitidos polo desenvolve-
mento e investimento en computación e en modernas tecnoloxías de comunicación, 
levou a gran parte da doutrina científica a fixar o termo nova economía para se re-
ferir ao marco resultante dese panorama de crecemento sostido, caracterizado polo 
desenvolvemento dunha nova estrutura económica centrada nas redes de informa-
ción, desenvolvida grazas aos avances e investimentos antes referidos e que levou á 
información a adquirir un maior protagonismo como factor de produción1. 
 A utilización das redes e tecnoloxías comúns asociadas á nova economía permi-
te interconectar os sistemas de información dos diferentes axentes desenvolvendo 
toda unha infraestrutura de comunicación con consecuencias diversas sobre distin-
tos ámbitos da actividade empresarial. Unha delas é o desenvolvemento de patróns 
de comportamento empresarial, como o comercio electrónico, susceptibles de in-
troducir cambios permanentes na forma de operar e de organizarse das empresas.2 
Terceiro sitúa nesa maior capacidade de relación a clave dos cambios que se están 
producindo non só no ámbito empresarial senón no conxunto de toda a sociedade. 
O desenvolvemento e expansión das técnicas de dixitalización permitiu a previa 
unificación dos códigos nos que se basean os distintos sistemas de información, 
punto de partida necesario para progresar nos procesos de tratamento e transporte 
da información. Unha vez logrado isto, a comunicación entre os distintos sistemas 
e tecnoloxías desatou toda unha dinámica de converxencias entre sectores, organi-
zacións, empresas, consumidores, mercados, etc. (Terceiro, 2001, p. 63). En pala-
bras de Juan Luis Cebrián, “La convergencia creciente de las tecnologías impulsa 
la de sus poseedores” (Cebrián, 1998, p. 122) nun proceso gradual composto por 
varias fases, a primeira das cales fai referencia á integración tecnolóxica. 
 O avance na tecnoloxía da información, permitindo a integración entre os dife-
rentes tipos de redes, servizos e aplicacións, desenvolve toda unha infraestrutura de 
rede capaz de producir ulteriores converxencias no ámbito social e institucional. A 
maior capacidade das aplicacións e dos servizos dá pé á integración dos sectores 
audiovisual, comunicación e servizos telemáticos, configurando como suma dos 
anteriores o novo sector multimedia, cuxo pleno desenvolvemento dará lugar pre-
visiblemente a novas converxencias. Todo isto xera tamén unha converxencia no  

                                                           
 1 Algúns autores vinculan a nova economía ao protagonismo adquirido pola información como consecuencia do 
rápido desenvolvemento e expansión das tecnoloxías da información, que permiten “... clasificar, almacenar, ana-
lizar e intercambiar información de forma instantánea, en cualquier parte del mundo y a un coste mínimo”. (Ávila 
et al., 2001, p. 212). Outros sitúan o seu centro en “... la adquisición, procesamiento, transformación y distribu-
ción del conocimiento y de la información” (Argandoña, 2001, p. 191). 
 2 Internet constitúese en algo máis ca unha canle alternativa de comunicación, de baixo custo, para revolucionar 
todo o panorama empresarial, sen circunscribilo ás empresas vinculadas á “nova economía” senón, sobre todo, ás 
empresas da “vella economía”, principal fonte de ingresos da chamada “economía de internet” (Ontiveros, 2001, p. 
46). 
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ámbito empresarial no que cada vez con máis insistencia as redes e as modernas 
tecnoloxías da información e da comunicación son utilizadas polas empresas para 
relacionarse, tanto interna como externamente, abrindo novos mercados e dando 
lugar a novos modelos de negocio e novas formas organizativas que constitúen o 
núcleo da nova economía; a súa orixe atópase na maior capacidade de integración 
tecnolóxica e na expansión dos seus efectos por todas as ordes da sociedade3. 
 A existencia desa nova infraestrutura, constituída polas modernas redes de co-
municación e as tecnoloxías da información, está impulsando unha serie de cam-
bios institucionais e organizativos que podemos asimilar ao desenvolvemento 
dunha nova superestrutura específica das redes de información. A suma de ambas 
as dúas configura o que se deu en chamar sociedade da información, polo papel 
preponderante desenvolvido por esta. Desde a perspectiva económica podemos fa-
lar dunha nova estrutura, caracterizada polo paso dunha economía centrada na in-
dustria e os produtos materiais a outra baseada nos servizos e activos intanxibles, 
motores do crecemento económico actual, na que se producen importantes cambios 
nas estratexias de xeración e apropiación de valor. Así mesmo, a converxencia tec-
nolóxica e institucional, impulsada e favorecida polo desenvolvemento das redes 
de información, abriulles as portas aos procesos de internacionalización e globali-
zación característicos desta nova estrutura, cunhas implicacións que, desde o punto 
de vista tanto económico como social, aínda están en proceso de desenvolvemento 
pero que permiten albergar grandes expectativas.  

2.1. O PAPEL DA PRODUTIVIDADE 

 A importante redución nos custos de produción das TIC e o sostido proceso de 
avance tecnolóxico experimentado nas últimas décadas disparou a súa demanda  
por parte das empresas nun proceso de substitución de capital susceptible de cam-
biar radicalmente toda a estrutura económica mundial4 e dando lugar a unha das 
consecuencias máis características dos cambios asociados á nova economía: os  
importantes incrementos de produtividade que desde finais do século pasado se  
veñen producindo en todos os sectores empresariais debido ao importante proceso 
de investimento en tecnoloxías da información e da comunicación por parte da 
maioría das empresas5. Este fenómeno viuse potenciado polos continuos procesos  

                                                           
 3 Este proceso de converxencia sectorial dá lugar á aparición de novos sectores con dinámicas competitivas 
diferentes á da economía tradicional (Cassiman et al., 2001, pp. 13-14). 
 4 Este cambio nos factores de produción altera, á súa vez, a demanda do resto de factores produtivos, que se esi-
xen adaptados á nova contorna nun proceso circular con notables e virtuosas consecuencias sobre os niveis de 
crecemento e eficiencia empresarial (Argandoña, 2001, p. 192). 
 5 Os traballos da OCDE: A New Economy? The Changing Role of Innovation and Information Technology in 
Growth” e ICT and Economic Growth: Evidence from OECD Countries, Industries and Firms, acreditan a exis-
tencia dunha relación directa entre tecnoloxía e innovación cos incrementos nas cifras da produtividade multifacto-
rial. 
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de innovación que se foron xerando neste campo, cunha progresiva redución nos 
prezos dos equipos e un aumento da súa capacidade de computación. Este impor-
tante esforzo investidor recolleu os seus froitos primeiro nas cifras de produtivida-
de do traballo6 para posteriormente, co desenvolvemento das redes, afectar tamén 
ao crecemento da produtividade multifactorial cunhas consecuencias que se apre-
cian con moita máis lentitude por causa da profundidade dos cambios que hai de-
trás do seu crecemento: cambios nas formas de comunicación e de organización da 
empresa, cambios na operativa, establecemento de novos patróns de comportamen-
to comercial baseados na dispoñibilidade da nova infraestrutura de rede, cambios 
nos mercados, etc.7. 
 É previsible que os efectos das TIC sobre as cifras de produtividade continúen 
esta tendencia, dado o carácter estrutural dos cambios introducidos pola innovación 
e os avances tecnolóxicos, permitindo incrementos nas cifras de produtividade in-
cluso en períodos recesivos da conxuntura económica8. A influencia das TIC sobre 
as cifras de produtividade e o crecemento económico pódense concretar, segundo a 
OCDE, en tres grandes áreas. En primeiro lugar, o investimento en TIC aumenta a 
cantidade de capital dispoñible para os traballadores, facilitando o aumento da pro-
dutividade do capital. As estimacións da OCDE consideran que o investimento en 
TIC pode explicar entre 0,3 e 0,8 puntos porcentuais do crecemento do PIB per cá-
pita durante o período 1995-2001. Do investimento en TIC, unha terceira parte está 
constituída por investimentos en programas informáticos. En segundo lugar, a exis-
tencia dun sector produtivo de TIC no país, aínda que pequeno, desenvolve un im-
portante papel na expansión tecnolóxica, acelerando o progreso e asegurando unha 
forte demanda dos seus produtos. E, finalmente, o uso das TIC a través da cadea de 
valor contribúe a mellorar a forma de operar das empresas aumentando a eficiencia 
no uso conxunto do capital e o traballo, á vez que os efectos de rede asociados á 
expansión das TIC reducen os custos de transacción e aceleran a innovación 
(OCDE , 2003, p. 11). 

                                                           
 6 O atraso detectado na evolución das cifras de produtividade do factor traballo con respecto ao esforzo investi-
dor das empresas pode explicarse polas especiais características do tipo de ben obxecto do investimento. Por unha 
parte, os equipos de tratamento da información requiren un proceso previo de ‘alfabetización informática’ para 
aproveitar todas as súas potencialidades. Por outra, a multiplicidade de procesos de innovación tecnolóxica leva a 
unha certa confusión á hora de determinar os obxectivos do investimento, xerando erros e problemas de falta de 
coordinación. 
 7 Unha vez consolidado o aumento na produtividade do traballo como consecuencia do esforzo investidor en 
tecnoloxías de tratamento da información, as expectativas de crecemento da produtividade nas transaccións elec-
trónicas entre empresas cífranse nas eficiencias derivadas da automatización das transaccións, o potencial econó-
mico dos novos intermediarios de mercado, a consolidación de ofertas e demandas a través de mercados electróni-
cos organizados, e os cambios no grao de integración vertical das empresas (Lucking et al., 2000, p. 2). 
 8 Así se recolle nun recente traballo da OCDE, onde se pon de manifesto como as economías dos EE.UU., de 
Australia e de Canadá, exemplos representativos de crecemento e melloras de produtividade inducidos polas TIC, 
mostraron un vigoroso crecemento da súa produtividade incluso durante a segunda metade dos anos noventa, can-
do xa se empezaba a acusar unha certa tendencia á baixa no crecemento (OCDE, 2003, pp. 9-10). 
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2.2. OS SERVIZOS E O PARADOXO DA PRODUTIVIDADE 

 As cifras de produtividade, malia todo o anterior, non reflicten a verdadeira in-
fluencia das TIC sobre a estrutura económica. O feito de que o importante esforzo 
investidor en TIC desenvolvido na economía estadounidense durante os anos seten-
ta e oitenta no se vira reflectido nas cifras de produtividade do traballo durante os 
anos oitenta e primeiros dos noventa deu lugar á expresión “paradoxo da produti-
vidade”, atribuída ao economista R. Solow, referíndose ao feito de que a presenza 
dos ordenadores, a pesar de ser evidente nos lugares de traballo, non vía reflectidos 
os seus efectos nas cifras de produtividade. Esta situación é especialmente certa no 
sector servizos, un dos principais investidores en TIC e no que menos representati-
vas son as cifras referentes aos cambios na produtividade debido aos problemas pa-
ra reflectir estatisticamente as súas cifras de produción9. 
 Esta insuficiencia dos métodos actuais de valoración dos avances na produtivi-
dade dos servizos dificulta coñecer con exactitude a verdadeira dimensión dos 
cambios introducidos polas TIC. O feito de que os servizos da “vella economía”, 
tales como os de transporte, financeiros, servizos empresariais, etc., sexan os prin-
cipais investidores en TIC pon de manifesto a súa importancia no desenvolvemento 
da nova economía. Por outra parte, a penetración das TIC mellorou a comercializa-
ción dos servizos, expoñéndoos a un maior grao de competencia e, en consecuen-
cia, incentivando unha maior innovación para manter os niveis de competitivida-
de10. Por todo iso, cómpre desenvolver novas formas de valorar a produtividade 
dos servizos, capaces de reflectir as ganancias de tipo cualitativo, a fin de alcanzar 
un coñecemento máis profundo dos cambios xerados polas TIC, e promover os ne-
cesarios cambios institucionais que eliminen as barreiras que aínda persisten neste 
sector de cara a fomentar a libre competencia e o crecemento, permitindo un mellor 
aproveitamento dos beneficios asociados á expansión das TIC. 

2.3. INTERNET COMO INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

 O proceso de innovación desatado pola expansión das TIC e o desenvolvemento 
das redes de información cristaliza no desenvolvemento de novos modelos de ne-
gocio e en formas organizativas inéditas ata o momento. Entre os primeiros ato- 

                                                           
 9 Algunhas das explicacións do paradoxo da produtividade apuntaban ao feito de que as estatísticas non reflectí-
an os beneficios das TIC sobre os niveis de produtividade; así e todo, outras atribuían o atraso na aparición dos be-
neficios asociados ao investimento en TIC á lentitude na difusión das novas tecnoloxías e na adaptación das em-
presas a elas. Por outra parte, cómpre ter en conta que gran parte das melloras nas cifras da produtividade multifac-
torial están asociadas á rede creada pola difusión das TIC, polo que sería necesario un certo tempo para alcanzar 
unha dimensión de rede suficiente como para que teña efectos sobre a economía. 
 10 A OCDE fai referencia ao importante papel dos servizos á hora de captar os beneficios atribuídos á expansión 
das TIC, destacando a importancia da internet como motor do crecemento económico a través das melloras intro-
ducidas nos chamados servizos relacionais (venda, financiamento, transporte, empaquetado, etc.) presente en todos 
os sectores da vella economía (OCDE, 2000a, p. 11). 
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pámonos con aqueles que ofrecen un produto radicalmente novo, xurdido ao ampa-
ro dos avances tecnolóxicos e das novas formas de relación empresarial asociados 
ás TIC, como por exemplo os servizos de telefonía móbil, que inauguran unha nova 
forma de desenvolvemento da actividade empresarial. Entre os segundos, a innova-
ción non se reflicte tanto no produto como na organización e o funcionamento in-
terno da empresa, reconfigurando totalmente a cadea de valor e adaptando as fun-
cións tradicionais de aprovisionamento, produción e comercialización ás novas po-
sibilidades ofrecidas polas redes de información11. 
 No ámbito empresarial, as posibilidades de innovación introducidas por internet 
concrétanse en catro fontes: a relación da empresa coa cadea de valor, a estrutura 
da empresa, o produto ou servizo e os novos servizos só dispoñibles grazas a inter-
net (Laso et al., 2001, p. 72). Isto permite cualificar internet e as TIC como unha 
innovación de tipo estrutural que modifica totalmente a forma de operar das empre-
sas dun sector, alterando os equilibrios de poder existentes ata o momento. Non 
obstante, a profundidade e radicalidade dos cambios formulados determinan un 
proceso  lento,  aínda  que  irreversible,  de  adaptación  e  penetración,  lastrado 
por dúas importantes barreiras de entrada: a desconfianza que xera no usuario e a 
relativa complexidade do seu uso. Por outra parte, internet encerra no seu interior 
unha serie de efectos que cómpre sopesar para unha mellor comprensión dos riscos 
e oportunidades asociados ao seu emprego como ferramenta de xestión empresa-
rial, como o efecto lock-in,12 os procesos de retroalimentación13, as economías de 
alcance, etc. Ademais destes efectos, específicos de internet como innovación, a 
súa propia natureza sitúaa na base de importantes decisións estratéxicas da empre-
sa: especialización ou diversificación, ámbito xeográfico que se desexa para as 
operacións da empresa, definición de estratexias corporativas, xestión de grupos, 
etc., así como na elección de qué tipo de vantaxe competitiva se pretende despregar 
no mercado: baixo prezo, diferenciación, ámbito, etc., polo que a súa aparición e 
emprego xeneralizado obriga a todas as empresas a reformular a súa estratexia con-
tando con este novo medio (Canals, 2001, pp. 47-48). 
 A influencia de internet e das TIC sobre a estratexia competitiva das empresas 
deriva das consecuencias que sobre a oferta e a demanda teñen os cambios estrutu- 

                                                           
 11 Entre os casos de cambios organizativos que deron lugar a innovadores modelos de negocio está o sistema de 
lean manufacturing desenvolvido por Toyota, baseado nunha serie de principios: subcontratación de certas tarefas 
clave en provedores como a coordinación e xestión de “stocks” e a constitución de grupos de traballo orientados a 
lograr “cero defectos” na fabricación dun produto. Citado en Canals (2001, p. 39). 
 12 Dalgunha maneira, o enfrontamento entre a comunidade de usuarios e programadores en Linux e a multina-
cional Microsoft pode interpretase como un intento por parte dos primeiros de romper o teórico efecto lock-in cre-
ado no mercado de sistemas operativos pola masiva presenza do sistema operativo Windows, de Microsoft, na ma-
ioría dos equipos informáticos de carácter persoal ou corporativo. 
 13 Fan referencia ao feito de que unha empresa cunha posición dominante nun mercado facilmente tende a facer-
se máis forte nese mercado. Isto é especialmente certo en internet polo papel que desenvolven os chamados custos 
fundidos (sunk costs) asociados ao esforzo innovador implícito no desenvolvemento dun software específico, ou 
derivados das intensas campañas publicitarias necesarias na rede para dar a coñecer unha sede web ou consolidar 
unha marca, en combinación cuns rendementos crecentes de escala aparentemente inesgotables. 
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rais impulsados por internet e que podemos concretar en tres: reduce os custos de 
produción e distribución dando lugar a unha maior eficiencia; reduce os custos de 
busca dos consumidores e favorece a diferenciación de produtos, incrementando a 
dispoñibilidade de pagamento dos consumidores; e altera as políticas de prezos po-
sibilitando novos mecanismos de fixación destes. Porén, o principal efecto de in-
ternet sobre a estrutura de mercado pode resumirse na redución dos custos de tran-
sacción, a través dos seus dous principais compoñentes: os custos de coordinación 
e os custos de motivación. Os primeiros fan referencia, entre outros aspectos, ao 
custo de determinación da política de prezos, á asignación de recursos e á localiza-
ción de compradores e vendedores, mentres que os custos de motivación fan refe-
rencia aos pasos que cómpre dar para que comprador e vendedor estean dispostos a 
realizar unha transacción. 
 Neste sentido, internet facilita unha maior dispoñibilidade de información sobre 
o produto, tanto respecto ás súas características físicas e técnicas como aos seus 
prezos14. Por outra parte, internet tamén contribúe á redución dos custos de coordi-
nación ao abrir novas posibilidades para aplicar políticas de prezos diferenciadas, 
novos mecanismos de descubrimento do prezo, e un máis fácil acceso a comprado-
res e vendedores. Isto, unido á redución dos custos de busca implícitos na súa utili-
zación, favorece a aparición de novas formas de organización na empresa e de rea-
lización do traballo, permitindo externalizar funcións que antes se viñan realizando 
no seo da empresa ou grupo, dentro dun modelo organizativo de integración verti-
cal. En termos xerais pode afirmarse que a redución dos custos de coordinación e 
busca propiciados por internet dotaron dunha maior eficiencia o funcionamento 
tanto dos mercados como das organizacións, grazas a unha maior información e 
transparencia nos primeiros e unha maior orientación destas últimas cara ao merca-
do, reforzando e potenciando a comunicación e coordinación con clientes e prove-
dores (Cassiman et al., 2001, p. 17)15. 
 A redución dos custos de transacción facilitado polas modernas tecnoloxías de 
tratamento e busca de información está na base do impulso que o proceso de exter-
nalización empresarial (outsourcing) está cobrando nos últimos anos. Dependendo 

                                                           
 14 Segundo a recompilación de estudos e estatísticas de empresas líderes no sector da consultoría e investigación 
de mercados efectuada pola empresa eMarketer (www.emarketer.com) no seu informe E-Business in 2003: How 
the Internet is Transforming Companies, Industries and the Economy – A Review in Numbers, para os consumido-
res e os responsables de compras en distintas empresas, internet é considerada de forma crecente como o mellor 
lugar para aprender ou investigar sobre produtos e servizos, con independencia de cómo se realice finalmente a 
compra. De acordo coa enquisa do Yankee Group, cuxos resultados se recollen no dito informe, a principal razón 
pola que empresas internacionais elaboran as súas sedes web é para proporcionar información (Ramsey, 2003, pp. 
39 e ss.). 
 15 Un exemplo desa transparencia informativa é o proxecto V-Chain ensaiado en Ford na súa planta valenciana, 
consistente nun sistema de control de provedores na cadea de montaxe e que ten como obxectivo coordinar os ata 
508 provedores das pezas que conforman cada vehículo. Para iso desenvolveuse unha plataforma que conecta os 
provedores coa cadea de montaxe e que, a través dun programa informático, permite coñecer en qué punto se atopa 
a produción e cáles son as previsións de fabricación tanto en Ford coma nos provedores (Diario Cinco Días, (08-
02-03)). 
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o seu efecto sobre os distintos tipos de custos que integran os custos de transacción 
e de busca –contractuais, de coordinación, etc.– as estratexias empresariais darán 
lugar á formación de novas empresas mediante fragmentación ou ao aumento de 
dimensión das xa existentes16. 
 Os mercados electrónicos revolucionan o concepto mesmo de custo de transac-
ción, afectando aos seus diferentes compoñentes, como así o acreditan diversos es-
tudos realizados. En termos xerais pode falarse de que internet e o comercio elec-
trónico reducen os custos de transacción, o que provoca un cambio importantísimo 
no papel dos axentes económicos vinculados aos mercados tradicionais, como os 
intermediarios, así como nas características do produto comercializado, ampliándoo 
e personalizándoo. Non obstante, as consecuencias dos cambios que afectan a estes 
custos de transacción sobre a estrutura de mercado é diferente segundo nos centre-
mos nos mercados electrónicos entre empresas (Business to Business – B2B) ou en-
tre empresa e consumidor (Business to Consumer – B2C). Ao igual ca no comercio 
tradicional, nos mercados electrónicos destaca tamén o primeiro deles en termos de 
volume de transaccións e ritmo de crecemento. 
 Os mercados electrónicos B2B, nas súas diferentes modalidades, están cam-
biando a forma en que se desenvolve a competencia entre empresas, intensificando 
o proceso de outsourcing mediante unha externalización de cada vez maior número 
de funcións, algunhas incluso de carácter crítico desde o punto de vista da xestión 
empresarial, para centrarse na auténtica vantaxe competitiva da empresa nun proce-
so simultáneo de adelgazamento e concentración da estrutura empresarial. Por unha 
parte as empresas desfanse daquelas ramas de actividade ou funcións nas que non 
son especialistas ou que non lles reportan unha especial vantaxe competitiva pero 
complican a súa xestión, subcontratándoas con terceiros. Por outra, céntranse na-
queles labores que constitúen o núcleo do seu negocio e son fonte de riqueza e de 
vantaxes competitivas, tratando de alcanzar nelas as economías de escala e alcance 
necesarias para ocupar unha sólida posición no mercado. Desenvólvese desta forma 
unha rede de alianzas e acordos de colaboración entre empresas dentro dunha 
mesma cadea de valor que permite falar de redes de empresas, ou de empresas es-
tendidas, por oposición ás empresas tradicionais, máis concentradas e xerarquiza-
das. As TIC desenvolven un papel esencial neste proceso, facilitando a coordina-
ción entre empresas, compartindo a información sobre áreas de negocio considera-
das críticas, como almacén, previsións de demanda, deseño do produto, etc. 
 Polo que se refire aos mercados electrónicos B2C, internet está cambiando a 
concepción tradicional do produto e do papel desenvolvido polos intermediarios, 
xerando unha competencia máis intensa sobre os produtos pero mantendo a disper-

                                                           
 16 Estes cambios no panorama empresarial introducidos por internet e as modernas TIC son estudados por Laso 
et al. (2002), referíndose á nova forma de relación entre empresas como mComercio ou Comercio Colaborativo. 
Pola súa parte, Tapscott et al. (2001) estudan as distintas modalidades de redes empresariais que xorden grazas a 
eses cambios. 
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sión en canto aos prezos. Ao mesmo tempo, internet permite o contacto directo co 
fabricante pero, á súa vez, amplía o mercado de tal maneira que a oferta se multi-
plica xerando descoñecemento e incerteza na demanda, que require da presenza de 
intermediarios que veñan corrixir estas deficiencias, xerando confianza no consu-
midor e ofrecéndolle importantes servizos de busca no mercado. Polo que se refire 
ao produto, ademais dunha maior información sobre este, as empresas nos merca-
dos electrónicos adoitan enriquecelos mediante a oferta de servizos complementa-
rios ao produto centrados na información, á vez que posibilitan un contacto máis 
persoal entre consumidor e fabricante que redunda nun maior grao de personaliza-
ción e diferenciación do produto. 
 En termos cuantitativos, e a pesar de que aínda nos atopamos nas primeiras fa-
ses do seu desenvolvemento, o comercio electrónico medra a ritmos superiores ao 
comercio tradicional, incluso en fases do ciclo económico como a actual caracteri-
zadas polo estancamento. Isto é especialmente certo no mercado B2B, onde o au-
mento no número de transaccións non é máis ca a manifestación superficial de 
cambios moito máis profundos tanto no modo de operar e organizarse das empresas 
como nos seus hábitos de compra, provocando unha auténtica revolución económi-
ca. É a conxunción da revolución tecnolóxica con movementos de índole social e 
político caracterizados por unha maior liberalización de transaccións e de move-
mentos de factores entre países o que está provocando a actual internacionalización 
da economía cun volume cada vez maior de transaccións no nivel internacional, 
gran parte delas entre empresas do mesmo grupo. Os mercados electrónicos son 
agora moito máis amplos e non se ven limitados por barreiras xeográficas nin por 
fronteiras nacionais, o que supón un importante acicate para as empresas pero pode 
constituír un risco importante para os estados nacionais que non se atopen prepara-
dos para xestionar administrativamente un volume crecente de intercambios inter-
nacionais. 

3. TRIBUTACIÓN NA NOVA ECONOMÍA 
 Son moitos os aspectos do comercio electrónico obxecto de estudo por parte  
das administracións públicas, como a forma de conxugar a liberdade e a proximi-
dade dun medio como internet coa seguridade xurídica dos contratos e transac- 
cións celebrados a través del; o desenvolvemento de medios de pagamento adapta-
dos a internet, seguros e á vez eficaces para o desenvolvemento de transaccións 
mediante internet; a identificación das partes, a sinatura electrónica e a identifica-
ción dixital; a protección dos consumidores e a aplicación da normativa reguladora 
do comercio en internet; a mellora das relacións da Administración con empresas e 
particulares mediante o uso das novas tecnoloxías, etc. Con todo, un dos aspectos 
que desde o inicio foi obxecto dunha maior atención tanto dos organismos interna- 
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cionais como dos gobernos dos distintos países, foi cómo o comercio electrónico e 
os cambios no modo de operar de empresas e consumidores podería afectar á fun-
ción tributaria e á recadación obtida polas súas administracións. O cambio na forma 
en que os axentes económicos interactúan e a desmaterialización das transaccións, 
así como a dimensión decididamente internacional do novo marco económico, su-
poñían en principio unha seria ameaza para os sistemas tributarios nacionais e para 
a rede de convenios fiscais internacionais, baseados todos eles en categorías e mo-
dos de operar que pouco ou nada tiñan que ver coa nova realidade prometida pola 
aplicación de internet e as TIC á actividade económica e comercial. 
 Con independencia dos estudos individuais das distintas administracións tribu-
tarias, no ámbito internacional as principais fontes de estudo e análise das posibles 
repercusións do comercio electrónico sobre o sistema tributario foron tres: a Orga-
nización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE), a Unión 
Europea (UE) e os Estados Unidos. Entre as administracións tributarias que realiza-
ron estudos máis ou menos relevantes sobre esta cuestión destaca, ademais dos Es-
tados Unidos, Australia, con dous estudos moi completos e sucesivos nos que se 
propoñen novas solucións para os problemas identificados sendo, se cadra, a admi-
nistración que máis firmemente aposta polo desenvolvemento da nova economía e 
a adaptación da Administración tributaria para regular esta actividade. No noso pa-
ís o Informe de la Comisión para el estudio del impacto del comercio electrónico 
en la fiscalidad española viu a luz en outubro do ano 2000, e nel, tras un estudo in-
trodutorio sobre a natureza do comercio electrónico e os seus aspectos xurídicos e 
analizar os principais traballos desenvolvidos ata esta data polas administracións 
dos principais países desenvolvidos e das organizacións internacionais, abórdase de 
forma sistemática a problemática fiscal do comercio electrónico, formulando reco-
mendacións que constitúen o núcleo da postura que debe adoptar a Administración 
tributaria española fronte á fiscalidade do comercio electrónico. 
 O máis temperán dos traballos con referencias ao comercio electrónico e ás súas 
posibles consecuencias tributarias procede da UE e data do ano 1994, o Informe 
Bangemann17. Dous anos máis tarde, en xuño do ano 1996, Canadá, Australia e os 
Estados Unidos presentan no Comité de Asuntos Fiscais da OCDE o documento 
Implications of the Communications Revolution for Tax Policy and Administration, 
punto de partida dos traballos da OCDE sobre o tema, que leva á publicación uns 
meses máis tarde, xa en xaneiro do ano 1997, do informe The Emergence of Elec-
tronic Commerce. Overview of OECD’s Work, resumo dos traballos desenvolvidos 
ata esa data sobre o tema polos distintos grupos de traballo creados no seo do Co-
mité de Asuntos Fiscais; uns meses máis tarde, nese mesmo ano 1996, o Departa-
mento do Tesouro estadounidense presenta o informe Selected Tax Policy of Glo-
bal Electronic Commerce, un estudo sobre as pautas que o sistema fiscal debería 
adoptar con respecto á contratación electrónica. 

                                                           
 17 Recommendations to the European Council. Europe and the Global Information Society. 
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 Toda esta actividade culmina na OCDE en novembro do ano 1998 coa confe-
rencia ministerial celebrada en Ottawa (Canadá) na que se presenta o documento 
Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions, que, como o seu propio tí-
tulo pon de manifesto, é un acordo adoptado na conferencia ministerial sobre os 
principios que deberán gobernar o marco fiscal do comercio electrónico, no que se 
establece a validez dos principios tributarios que guían a imposición no comercio 
tradicional aplicados ao comercio electrónico18, á vez que recoñece de forma ex-
presa a validez da normativa fiscal en vigor para gravar a nova realidade do comer-
cio electrónico. 
 Previamente, en Estados Unidos, en setembro do ano 1998, tras a súa presenta-
ción e debate no Congreso, aprobábase a Internet Freedom Act, unha iniciativa 
lexislativa na liña de favorecer o desenvolvemento de internet como un espazo li-
bre de impostos, a fin de fomentar o seu crecemento e outorgando unha moratoria 
de tres anos na tributación do comercio electrónico. Nela prohíbese que os estados, 
ou subdivisións políticas inferiores dentro deles, establezan novos tributos sobre o 
acceso a internet ou sobre o comercio electrónico. Aínda que iso non significaba a 
creación dun espazo libre de gravame para o comercio electrónico, posto que xa 
había estados nos que a configuración das súas sales tax permitía a tributación das 
operacións de comercio electrónico, si supoñía a apertura dun período de reflexión 
sobre a realidade deste comercio, á espera de coñecer a súa evolución, fomentar o 
seu crecemento e chegar a algún tipo de acordo sobre a mellor maneira de gravar 
esta actividade. Posteriormente, no informe ao Congreso da Comisión Asesora en 
Comercio Electrónico proponse unha ampliación da moratoria inicial, que é final-
mente aprobada. 
 Pola súa parte, a UE centraba os seus esforzos en determinar a tributación do 
comercio electrónico en materia de imposición indirecta, preocupada polo risco 
certo de erosión da súa base tributaria do IVE, a súa principal fonte de ingresos, e 
pola posible perda de competitividade das empresas europeas fronte ás do resto do 
mundo dada a actual regulación. Na súa comunicación de xuño do ano 1998, Co-
mercio electrónico y fiscalidad indirecta, a Comisión fixa tres importantes directri-
ces a seguir no tratamento dos impostos indirectos sobre o comercio electrónico: 1) 
o IVE aplicarase a todas as entregas de bens e prestacións de servizos destinadas ao 
consumo dentro da Unión Europea, independentemente do medio de comunicación 
ou da fórmula comercial utilizada para efectuar a transacción; 2) a Comisión opta 
por considerar como prestación de servizos as operacións sobre bens e servizos que 
circulan pola rede, á vez que localiza o feito impoñible no lugar do consumidor fi-
nal; e 3) garántese a neutralidade fiscal entre as subministracións comunitarias e as 
non comunitarias. 

                                                           
 18 Tales principios, explicitamente recoñecidos no dito documento, son: neutralidade, eficiencia, certeza e 
simplicidade, efectividade e equidade e flexibilidade. 
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 Xunto a estas contribucións, as máis relevantes no ámbito internacional, cómpre 
situar tamén os estudos realizados sobre o tema polas administracións tributarias de 
diferentes países. Aínda que na súa maioría teñen como obxectivo estudar en qué 
medida o comercio electrónico pode afectar á súa base impositiva e capacidade de 
recadación, a práctica totalidade dos informes coinciden tamén en afirmar que ma-
lia os seus riscos implícitos, dado o estado inicial de desenvolvemento en que se 
atopa o comercio electrónico, non supón no curto prazo unha seria ameaza para os 
seus ingresos tributarios. 
 En calquera caso, e posto que o risco de erosión da base tributaria é un proble-
ma derivado da natureza aberta das economías modernas, a dimensión internacio-
nal de gran parte do problema é innegable, polo que todos eles adoitan defender a 
necesidade de coordinar no ámbito internacional os traballos sobre a fiscalidade do 
comercio electrónico, a fin de lograr un enfoque de consenso tanto do problema 
como das posibles solucións, e evitando iniciativas individuais de países illados 
que poidan converterse nun obstáculo para o posterior desenvolvemento do comer-
cio electrónico. Na súa maioría coinciden en recoñecer o liderado que neste ámbito 
debe exercer a OCDE, poñendo de manifesto a súa vontade de participar neles. A 
pesar de todo isto, as posturas no debate que se aveciña están moi influenciadas po-
la natureza importadora ou exportadora do país de que se trate e do grao de desen-
volvemento do comercio electrónico no seu seo. En última instancia, trátase de de-
cidir se se opta pola tributación no país de destino dos bens ou na de orixe, no país 
da fonte ou no de residencia, un vello debate que cobra agora novo protagonismo 
ante a inminencia das súas consecuencias. 
 En termos xerais, os problemas concretos derivados da proliferación do uso do 
comercio electrónico veñen derivados, como xa dixemos, da falta de adaptación 
das categorías fiscais actualmente existentes ás novas formas de relación económi-
ca posibilitadas polos avances nas tecnoloxías da información e comunicación. Ao 
seu estudo dedicarémonos a continuación. Sen ánimo de ser exhaustivos, os princi-
pais problemas fiscais formulados pódense agrupar en torno a tres grandes catego-
rías en función de cal sexa o aspecto tributario afectado: a) puntos de conexión, b) 
caracterización das transaccións, e c) caracterización das rendas derivadas desas 
transaccións. A continuación efectuaremos un breve percorrido por cada un deles 
tratando de sintetizar a súa problemática e as tendencias actuais con respecto á súa 
solución. Non obstante, para unha análise máis precisa, efectuaremos ese percorri-
do tomando previamente en consideración a natureza directa ou indirecta do tribu-
to. 

3.1. IMPOSICIÓN DIRECTA  

 Dentro da imposición directa os distintos sistemas tributarios acostuman pivo- 
tar en torno a dous grandes impostos: o imposto sobre as persoas físicas e o impos- 
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to sobre os beneficios de empresas ou sociedades, ademais da existencia de impos-
tos complementarios que teñen como obxectivo, nalgúns casos, gravar todas as 
manifestacións da riqueza (sucesións e doazóns) ou controlar a composición dos 
patrimonios. Os problemas afectan a tres aspectos concretos: puntos de conexión, 
caracterización dos rendementos asociados a determinadas transaccións e prezos de 
transferencia. 

3.1.1. Puntos de conexión 

 Os puntos de conexión desenvolven un importante papel dentro da fiscalidade 
directa internacional ao determinar a suxeición fiscal dos contribuíntes a un deter-
minado territorio, nun sistema no que conviven de forma simultánea os principios 
de tributación no país de orixe dos rendementos, polo seu importe, e no país de re-
sidencia, pola renda universal obtida polo suxeito pasivo, gozando o país de orixe 
dos rendementos dun dereito preferente de tributación respecto ao país de residen-
cia do perceptor dos rendementos. Os puntos de conexión tributarios, como a resi-
dencia e o establecemento permanente, determinan os dereitos dun determinado te-
rritorio sobre os rendementos obtidos polo suxeito pasivo. A súa importancia é, xa 
que logo, primordial e cómpre contar cuns criterios claros e comunmente aceptados 
a fin de evitar supostos non desexados de ausencia de obriga tributaria ou dobre 
imposición. 
 Os criterios consensuados ao longo do século XX e recollidos nas lexislacións 
tributarias e convenios internacionais da maioría dos países configuraban un mapa 
bastante claro á hora de determinar as obrigas tributarias nos diferentes territorios, 
deixando a penas espazo para a planificación fiscal e evitando na maioría dos casos 
os supostos de ausencia de imposición e dobre imposición, ou introducindo meca-
nismos para a súa corrección. A xeneralización do comercio electrónico e das TIC 
na xestión empresarial viñeron a enturbar este panorama ao baleirar de contido apa-
rentemente algunhas desas categorías. 
 ♦ Residencia. Así, o criterio do lugar de residencia é de aceptación xeneralizada 
pola maioría dos países desenvolvidos á hora de determinar o territorio co que o 
contribuínte mantén unha relación económica máis estreita e no que, polo tanto, 
deberá tributar pola súa renda universal. O problema xorde cando o suxeito pasivo 
do que a residencia é obxecto de análise é unha empresa, pois o termo de residen-
cia, definido nestes casos no modelo de convenio fiscal da OCDE como “lugar de 
administración efectiva”19, era aquel “en el que las decisiones de gestión y comer-
ciales clave, necesarias para la dirección de la empresa, son tomadas”. Ese lugar 
era normalmente identificado co lugar “... donde la persona o grupo de personas 
más veteranas (por exemplo o consello de administración) toma dichas decisiones,  

                                                           
 19 Artigo 4.3 do modelo de convenio fiscal da OCDE de 29 de abril de 2000 (tradución propia). 



Núñez, F.J. Nova economía e tributación internacional 

Revista Galega de Economía, vol. 13, núm. 1-2 (2004), pp. 133-156 
ISSN 1132-2799 

147 

el lugar donde las acciones a ser desarrolladas por la empresa en su conjunto son 
tomadas”20. Agora ben, nunha contorna económica como a actual, caracterizada 
polo uso xeneralizado das modernas TIC, que posibilita a deslocalización das tare-
fas de dirección e de toma de decisións, facilitando a comunicación entre partes si-
tuadas en lugares distantes do globo, o mantemento dese criterio, máis substancial 
ca formal, implica abrirlles unha porta aos supostos de dobre imposición e de elu-
sión fiscal (OCDE, 2001c, p. 8). 
 Esta falta de eficiencia do criterio do “lugar de dirección efectiva” á hora de 
proporcionar unha regra clara para fixar a residencia nun determinado país das em-
presas levou á OCDE (2001c) a tratar de obter un criterio válido nesta nova contor-
na, barallándose diversas opcións: a) substituír o concepto de dirección efectiva; b) 
refinar ese concepto, considerando factores adicionais aos ata agora considerados, 
como a localización da casa matriz e as funcións desenvolvidas, o lugar de consti-
tución, etc.; c) establecer unha ordenación xerárquica dos distintos criterios subsi-
diarios aplicables ante situacións de conflito; d) unha combinación de todas as an-
teriores. Ata a data, con todo, ningunha delas se considerou como definitiva, ato-
pándose pendente dun maior desenvolvemento do debate así como de que o comer-
cio electrónico alcance unha maior expansión no ámbito empresarial e que, polo 
tanto, este tipo de prácticas se consoliden en torno a un estándar concreto. 
 ♦ Establecemento permanente. Outra categoría moi afectada pola práctica do 
comercio electrónico é o concepto de establecemento permanente; na súa existencia 
baséase a tributación das empresas no país de orixe dos rendementos en función da 
necesaria existencia dunha estrutura física localizada nese territorio, grazas á cal a 
empresa estranxeira desenvolva a súa actividade económica. A OCDE, no artigo 
5.1 do seu modelo de convenio de dobre imposición, define o establecemento per-
manente para os efectos da imposición directa como “... lugar fijo de negocios a 
través del cual la actividad de la empresa se desarrolla total o parcialmente”21. 
Así mesmo, no parágrafo 5 dese artigo establécese que “...cuando uha persona –
distinta de un agente de carácter independiente...– actúa en beneficio de una em-
presa y posee, y ejerce con asiduidad, en uno de los estados contratantes, un poder 
para formalizar contratos en nombre de la empresa, esa empresa se considerará 
que cuenta con un establecimiento permanente en dicho estado respecto de las ac-
tividades asumidas por dicha persona para la empresa ...”. Aínda que non se reco-
lle de forma explícita na definición do artigo 5.1, o concepto de establecemento 
permanente está vinculado á existencia dun compoñente físico e ao desenvolve-
mento de actividades de certa entidade desde o punto de vista empresarial, que non 
teñan un carácter unicamente auxiliar22. 

                                                           
 20 Parágrafo 24º dos comentarios ao artigo 4 do modelo de convenio fiscal da OCDE (tradución propia). 
 21 Modelo de convenio fiscal da OCDE redactado o 29 de abril de 2000 (tradución propia). 
 22 Así se matiza nos parágrafos segundo a cuarto do dito artigo e nos comentarios sobre el elaborados pola 
OCDE. 
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 O comercio electrónico internacional leva implícito o risco de desaparición do 
vínculo físico co territorio no que se efectúan as operacións, suscitando serias dú-
bidas sobre a existencia dun establecemento permanente naqueles casos nos que a 
empresa estranxeira vende os seus produtos no país a través de internet, de forma 
automatizada, mediante unha sede web localizada nun servidor radicado nun tercei-
ro estado. Existe un acordo xeneralizado entre as autoridades fiscais, organismos 
internacionais e doutrina sobre a dificultade de aplicarlles a estes supostos o con-
cepto de establecemento permanente tal e como se viña facendo ata agora, desen-
volvéndose diferentes propostas e enfoques para tratar de prolongar a vixencia do 
concepto e adaptalo á nova situación. A OCDE deu un paso adiante neste esforzo 
clarificador introducindo modificacións aos comentarios do artigo 5 do modelo de 
convenio de dobre imposición, consistentes en considerar a existencia dun estable-
cemento permanente cando a sede web estea aloxada nun servidor da súa propieda-
de localizado no territorio no que opera a empresa (OCDE, 2000b, p. 5). Queda 
pendente de clarificar o resto de supostos posibles, nos que o servidor, malia estar 
localizado no territorio no que opera a empresa, non é da súa propiedade. Cómpre 
destacar a este respecto que estas modificacións teñen un carácter parcial e que 
aínda se está debatendo no seo do Comité de Asuntos Fiscais da OCDE a posibili-
dade de modificar a definición de establecemento permanente aplicable ao comer-
cio electrónico.  
 A pesar dos esforzos realizados por aclarar a aplicación do concepto de estable-
cemento permanente aos novos supostos derivados do comercio electrónico, a so-
lución proposta pola OCDE abrelles a porta ás chamadas economías de opción, ao 
facer depender a existencia do establecemento permanente de algo tan sinxelo e 
con tan pouca incidencia sobre a actividade en si desenvolvida como é a localiza-
ción do servidor nun ou noutro territorio. Cómpre mencionar aquí as apostas que 
algúns países, entre os que se atopa España, e parte da doutrina fan a favor dunha 
modificación do concepto de establecemento permanente na súa aplicación ao co-
mercio electrónico no que se faga abstracción da necesidade dun vínculo físico e se 
avogue pola existencia dunha presenza económica permanente ou continuada (Mi-
nisterio de Hacienda, 2000, p. 421). 

3.1.2. Caracterización dos rendementos 

 Un dos problemas fiscais que suscita a xeneralización do uso do comercio elec-
trónico é cómo caracterizar as transaccións desenvolvidas a través del, así como os 
pagamentos a elas asociados. A desmaterialización implícita na dixitalización aso-
ciada a internet dilúe os límites entre compra de bens e prestación de servizos, ven-
das empresariais e cesión de dereitos de autor. Esta confusión ten importantes re-
percusións fiscais, especialmente no nivel internacional, podendo chegar a presen-
tar serios problemas de dobre imposición ou de elusión fiscal (Rodríguez, 2001,  
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p. 32), pois en moitos casos a tributación das rendas xeradas polas operacións in-
ternacionais depende precisamente de cómo se cualifiquen esas operacións: vendas 
de bens, prestación de servizos ou dereitos de uso (“canóns”), consecuencia do ca-
rácter analítico do imposto. 
 É importante dentro das transaccións on-line de comercio electrónico delimitar 
con precisión a fronteira entre os distintos tipos de transaccións e alcanzar un certo 
grao de coordinación impositiva, a fin de que no se produzan confusións que poi-
dan dar lugar a supostos de dobre imposición ou de ausencia total dela. Neste sen-
tido, a OCDE (2001b) realizou de novo un importante esforzo clarificador sobre a 
caracterización dos pagamentos asociados a transaccións de software, ben en so-
porte tanxible ben de forma dixitalizada en transaccións on-line, dando lugar a im-
portantes modificacións nos comentarios ao artigo 12 do modelo de convenio.  
 En función das conclusións alcanzadas con respecto aos pagamentos asociados 
a transaccións de software, o Grupo de Asesoramento Técnico do Grupo de Traba-
llo nº 1 afondou na análise das transaccións máis habituais asociadas ao comercio 
electrónico, extraendo dela unha serie de recomendacións baixo a forma de propos-
tas de modificación dos comentarios ao artigo12 do modelo de convenio fiscal da 
OCDE, coas que se pretende adaptar a cualificación das rendas ao ámbito do co-
mercio electrónico. As modificacións propostas proporcionan un criterio claro e 
consensuado sobre a caracterización dos pagamentos máis frecuentes asociados ás 
transaccións do comercio electrónico; porén, a determinación deles esixe en moitos 
casos unha análise detallada das circunstancias de cada caso concreto que dificulta 
a xeneralización e suscita dúbidas naqueles casos que non encaixen perfectamente 
nos supostos formulados. 

3.1.3. Prezos de transferencia 

 O avance nas tecnoloxías da información e da comunicación, así como as mello-
ras nos transportes e o proceso de liberalización e apertura comercial experimenta-
do no ámbito internacional, xeran un elevado grao de integración económica inter-
nacional no que a empresa multinacional, como forma organizativa predominante, 
desenvolve un papel central no tráfico internacional (Owens, 1997a, pp. 90 e ss.). 
 O uso xeneralizado de internet e do comercio electrónico dentro da organiza-
ción multinacional, nas transaccións coas súas filiais localizadas en distintos luga-
res do globo, posibilita unha maior integración de funcións dentro dela a pesar da 
dispersión dos seus centros administrativos. Este proceso de integración desenvól-
vese fundamentalmente a través de redes internas (intranets), que contribúen á “in-
ternalización” de tales funcións, impedindo a súa identificación polas administra-
cións tributarias e, polo tanto, dificultando a atribución ás empresas participantes 
do correspondente grao de participación nelas, fundamental para coñecer o seu  
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grao de atribución dos beneficios. Por outra parte, a desmaterialización e especifi-
cidade dos produtos e servizos obxecto de transferencia electrónica complica aínda 
máis a aplicación do principio de arm's length ao dificultar atopar transaccións 
comparables (Oliver, 1999, p. 66). A todo isto cómpre unir o acceso xeneralizado 
da peme ao comercio internacional, facilitado polas novas tecnoloxías e as redes 
públicas de transmisión de datos e contando cuns procedementos de información 
contable e económica menos desenvolvidos ca as empresas multinacionais, o que, á 
vez que multiplica os supostos de prezos de transferencia, debilita o soporte docu-
mental das operacións vinculadas a eles, cuxa existencia é clave precisamente para 
poder investigar e determinar os prezos de transferencia (Rodríguez et al., 2001, 
pp. 325-326). 
 Todo isto non vén supoñer un novo problema para os efectos dos prezos de 
transferencia senón unha maior complexidade dos problemas tradicionais formula-
dos neste ámbito, consecuencia do maior nivel de integración e rapidez con que no 
ámbito internacional se efectúan as transaccións entre sociedades vinculadas. Pero 
é esta dificultade a que supón a principal barreira á hora de aplicar os métodos tra-
dicionais seguidos pola OCDE para determinar os prezos de transferencia que, ser-
víndose do principio arm's length como guía, utiliza métodos baseados na compa-
rabilidade das transaccións e a análise funcional de cada unha delas, algo moi difí-
cil de levar a cabo cando a duras penas se atopan transaccións comparables e sufi-
cientemente desagregadas como para poder aplicar estes métodos cunha certa fiabi-
lidade (Lamagrande, 1998, p. 70). 
 Moitos autores propoñen como alternativa o método de reparto do beneficio, ata 
agora recoñecido pola OCDE só con carácter residual. Non obstante, a súa aplica-
ción non está exenta de problemas, pois sería preciso establecer métodos homoxé-
neos de determinación do beneficio do grupo empresarial, así como criterios uni-
formes de reparto dese beneficio para o seu gravame entre os integrantes deste. 
Postas así as cousas, as melloras administrativas encamiñadas a obter un cumpri-
mento voluntario por parte do contribuínte cobran unha grande importancia. Os 
acordos previos sobre prezos de transferencia, os intercambios de información en-
tre administracións fiscais e as auditorías simultáneas por distintas administracións 
fiscais convértense nas liñas prioritarias de actuación, podendo afirmarse que, na 
medida en que se respecten as obrigas de información establecidas, a xeneraliza-
ción do tráfico comercial internacional de internet a través de redes privadas pode 
relativizar o problema (Oliver, 1999, p. 66; Rodríguez, 2001, p. 326). 

3.2. IMPOSICIÓN INDIRECTA 

 A imposición indirecta está constituída fundamentalmente pola imposición ao 
consumo, cos sistemas fiscais dos países occidentais baseados en impostos de ca-
rácter multifásico, cun máximo expoñente que é o imposto sobre o valor engadido  
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(IVE), en vigor na UE. Nos EE.UU. a imposición indirecta é atribuída pola Consti-
tución aos estados que os integran que, a través dos chamados sales tax (impostos 
sobre vendas), establecen un imposto sobre a venda polo miúdo, normalmente de 
recadación única e con diferentes peculiaridades en canto a operacións obxecto de 
gravame e configuración dependendo do estado de que se trate. En xeral, o sistema 
IVE ten unha maior difusión e, dado que nos EE.UU. a moratoria sobre a imposi-
ción das transaccións en internet abre unha paréntese en canto á incidencia do co-
mercio electrónico sobre este ámbito tributario, será no que nos centraremos de for-
ma un tanto xenérica á hora de analizar os seus efectos. 
 Con independencia de determinados aspectos do comercio electrónico que por 
si mesmos supoñen unha ameaza ás posibilidades recadatorias das administracións, 
como o anonimato nas transaccións e a súa pouca trazabilidade, os principais pro-
blemas que presenta o comercio electrónico no ámbito da imposición indirecta ve-
ñen derivados, ao igual ca na imposición directa, pola posta en dúbida dos concep-
tos tradicionais que subsisten no sistema. Por unha parte, dilúese, no caso dos bens 
dixitalizables, a diferenza entre entrega de bens e prestación de servizos, clave na 
estrutura do imposto. A diferenciación tradicional entre unha e outra transacción 
para efectos do imposto baséase en que a primeira conta coa existencia dun obxecto 
físico e dun medio de transporte tamén físico mediante o que efectuar a entrega 
(Owens, 1997b, p. 141). Eses elementos definitorios que desaparecen nas transac-
cións de bens dixitalizables realizadas a través de internet, con “descarga” directa 
do ben adquirido no ordenador do cliente desde o servidor do vendedor. Este pro-
ceso é habitual nas adquisicións de bens tales como música, publicacións, progra-
mas informáticos, etc., cunha cualificación tributaria que queda posta en cuestión, 
sen que quede claro, no estado actual de desenvolvemento de internet, de qué for-
ma se podería aplicar un tratamento coherente, o que pode acabar dando pé a unha 
reavaliación da forma de clasificación tradicional das transaccións23. 
 Por outra parte, as posibilidades creadas polas modernas TIC permite derribar 
fronteiras e distancias, o que ten importantes consecuencias para a prestación de 
servizos que antes requirían dun contacto directo entre o prestador e o receptor de-
les e que poden ofrecerse e recibirse hoxe desde lugares remotos grazas a internet. 
Isto abre unha importante vía para a evasión fiscal na imposición indirecta sobre a 
prestación de servizos, normalmente baseada na regra de tributación no país onde 
se atope o prestador, o que permitiría evitar o imposto mediante a prestación desde 
un terceiro estado non sometido ao imposto (Cazorla, 2001, p. 58). 

                                                           
 23 “El mayor problema se debe a que el mantenimiento de la actual distinción sobre la base del elemento físico 
puede conllevar importantes distorsións vinculadas a los medios de distribución empleados” (Hortalà et al., 2000, 
p. 127). No mesmo sentido maniféstase Käbisch (2000, pp. 144-145) ao afirmar respecto á subministración de pro-
gramas informáticos: “Esta situación puede dar lugar a distorsións de la competencia entre este tipo de servizos 
cuando son prestados desde dentro de la Comunidad o desde terceros países, lo que si tenemos en cuenta el re-
parto del mercado entre empresas productoras de software o de servizos electrónicos, no es una distorsión sin 
importancia”. 
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 A Comisión da UE trata de darlle unha solución a este problema que, en última 
instancia, ademais dunha perda importante de recadación para as administracións 
dos países integrantes, supón tamén un serio atranco á competitividade das súas 
empresas, obrigadas, ao estar establecidas dentro da UE, a aplicar o imposto tanto 
nas súas vendas interiores como nas súas exportacións. A solución proposta pasa 
por dúas importantes adaptacións normativas. En primeiro lugar, a homoxeneiza-
ción do problema, cualificando todas as transaccións desenvolvidas a través de in-
ternet como prestacións de servizos. E, en segundo lugar, a súa solución, alterando 
a norma de tributación na sede do prestador pola de tributación no lugar da súa re-
cepción24. 
 Desta maneira o problema de erosión impositiva e perda de competitividade 
queda solucionado, pero xorden outro tipo de inconvenientes. Un deles é a falta de 
homoxeneidade nos tipos aplicables ás transaccións que serán cualificadas como 
entregas de bens, con tipo reducido ou superreducido cando se proceda á entrega 
física do ben, ou como prestación de servizos cando se proceda á súa “descarga” a 
través da rede, sometido ao tipo normal (García, 2001b, p. 17). Outro problema de 
tipo práctico é cómo proceder á recadación do imposto nos casos nos que as tran-
saccións sexan realizadas cun prestador non establecido. Neste caso a solución 
proposta pola comisión dependerá da condición do receptor deles, empresario ou 
particular. No primeiro caso corresponderíalle a este a declaración da operación e o 
seu ingreso, mediante a práctica administrativa que se deu en chamar “investimento 
do suxeito pasivo”. No segundo caso o prestador do servizo, no suposto de que o 
volume de transaccións realizadas dentro do territorio de aplicación do imposto su-
perase os 100.000 euros, estaría obrigado a rexistrarse como suxeito pasivo do IVE 
nalgún dos estados membros e a declarar oportunamente as súas operacións. Esta 
modificación proposta pola Comisión foi entendida pola doutrina como unha subs-
tancial modificación da categoría xurídica do establecemento permanente na súa 
aplicación á imposición ao consumo nos supostos de comercio electrónico, sepa-
rándose de anteriores interpretacións dela efectuadas polo Tribunal de Xustiza da 
Unión Europea no caso Berkholz. 
 Estas modificacións, xunto con outras encamiñadas a establecer as posibilidades 
e requisitos da facturación electrónica como forma de axilizar a xestión do imposto 
e reducir os custos de cumprimento, supoñen importantes esforzos dirixidos a clari-
ficar e a darlle seguridade xurídica ao panorama da tributación indirecta no comer-
cio electrónico. Con todo, o problema básico de ocultación das transaccións nun 
medio como internet mediante o uso de criptografía e medios de pagamento elec-
trónico permanece, polo que cómpre articular procedementos para buscar a colabo-

                                                           
 24 A proposta de directiva de 8 de xuño de 2000 propón modificar a regra actual de tributación dos servizos, es-
tablecendo a tributación en destino nos dous supostos seguintes: servizos prestados por empresas comunitarias a 
particulares domiciliados en terceiros países e servizos prestados por empresas de terceiros países a particulares 
domiciliados na Unión Europea. 
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ración no control das transaccións das entidades emisoras de medios de pagamento 
electrónicos e dos provedores de acceso a internet, salvagardando o debido respec-
to aos dereitos dos consumidores, especialmente aqueles referidos á intimidade e 
confidencialidade da información (Anthony, 2002, p. 13). 

4. CONCLUSIÓN 
 A expansión de internet e das TIC provocou unha revolución na dinámica eco-
nómica nos países desenvolvidos, o que supuxo unha radical alteración das regras 
do xogo cunhas consecuencias que aínda se están empezando a facer visibles agora. 
Novos modelos de negocio, novas formas de articular e desenvolver a actividade 
empresarial, novos mercados impoñen un novo concepto de empresa e de econo-
mía, baseados en patróns de comportamento radicalmente novos apoiados en novas 
infraestruturas de comunicación e emerxentes institucións sociais. 
 Este novo panorama afecta radicalmente a todas as ordes da actividade econó-
mica pero especialmente a aquelas baseadas en categorías e conceptos propios da 
vella economía, tradicional ou industrial. As consecuencias desta nova forma de 
desenvolver a actividade económica sobre o ámbito tributario son dunha gran rele-
vancia dado o proceso de desmaterialización en que se apoia e o carácter marcada-
mente global da nova actividade económica. Esta nova realidade abre grandes po-
sibilidades ás prácticas de eludir a fiscalidade, á vez que acrecenta o risco de que se 
xeneralicen os supostos de dobre imposición internacional no caso de que as admi-
nistracións fiscais pretendan reaccionar fronte a el a través de iniciativas lexislati-
vas individuais sen coordinación entre si. 
 Os esforzos desenvolvidos ata a data polas distintas administracións fiscais e 
organismos internacionais defenderon a vixencia dos principios tributarios da fisca-
lidade internacional xeralmente aceptados na súa aplicación a esta nova economía, 
realizándose valiosos esforzos para clarificar as interpretacións que deberán efec-
tuarse da actual regulación tributaria internacional, recollida fundamentalmente nos 
modelos de convenio de dobre imposición da OCDE, á hora de enfrontarse a situa-
cións propias da nova economía. Non obstante, a pesar da súa importancia de cara 
á seguridade xurídica e á claridade interpretativa, non se evita atribuírlle ao suxeito 
pasivo unha gran dose de discrecionalidade á hora de determinar o territorio e a 
contía das bases tributarias que se van someter a gravame. 
 Esta situación é susceptible de agravarse conforme os efectos e prácticas aso-
ciados á nova economía, agora aínda nos seus inicios, se estendan dunha forma 
xeneralizada por todo o tecido económico. O afondamento no desenvolvemento da 
nova economía, coas súas novas operativas e tipos organizativos, deben de ser es-
tudados en profundidade a fin de perfilar unha correcta adaptación da estrutura tri-
butaria internacional a esta nova realidade, o que nalgúns casos supoñerá modificar  
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substancialmente vellos conceptos como o de establecemento permanente ou o de 
residencia, ou abrirse a novos métodos como a determinación dos prezos de trans-
ferencia mediante métodos baseados en fórmulas. Por outra parte, a gran mobilida-
de adquirida polas bases nesta nova contorna fai imprescindible a loita contra os te-
rritorios de baixa fiscalidade e a coordinación das políticas fiscais baixo un orga-
nismo internacional multilateral. 
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