Resumen
La Ley 1739 de 2014 introdujo nuevas disposiciones aplicables al
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) establecido en la Ley
1607 de 2012. Dentro de estas normas, incorporó una remisión con
base en la cual las normas del Impuesto sobre la Renta son aplicables
al CREE en la medida en que sean compatibles con su naturaleza. A
partir de una primera lectura de la norma remisoria el alcance de la
misma no es claro. En consecuencia, es necesario someter dicha
disposición a un análisis de hermenéutica jurídica. Lo anterior cobra
relevancia si se tiene en cuenta que, en principio, la indeterminación
de una norma tributaria vulnera el principio constitucional de legalidad
de los tributos. Por lo tanto, se requiere acudir a los métodos de
interpretación de la ley y a los principios constitucionales que rigen los
tributos en Colombia para verificar el alcance de la disposición y la
posible existencia de algún vicio de inconstitucionalidad.
Palabras clave
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), Principio de legalidad,
Principio de certeza, Interpretación literal, Interpretación teleológica,
Interpretación sistemática, Interpretación conforme a la Constitución.
Abstract
Law 1739 of 2014 states new rules to the Income Tax for Equality
(CREE). Within those rules, Law 1739 introduced a reference by which
Income Tax’s rules are applicable to CREE when they are compatible
with its nature. A preliminary reading reveals the lack of clearance of
this rule. Since the lack of clearance of a tax regulation violates the
constitutional principle of legal certainty, this rule needs to be analyzed
and interpreted. As a consequence, it is necessary to use interpretation
methods and constitutional taxation principles in order to verify the
sense of this reference and the possible existence of an
unconstitutional rule.
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Resumo
A Lei 1739 de 2014 introduziu novas disposições aplicáveis ao Imposto
sobre a Renda para a Equidade (CREE) estabelecido na Lei 1607 de
2012. Dentro destas normas, incorporou uma remissão com base na
qual as normas do Imposto sobre a Renda são aplicáveis ao CREE na

medida em que sejam compatíveis com a sua natureza. A partir de
uma primeira leitura da norma remissória ao alcance da mesma não é
claro. Em consequência, é necessário submeter dita disposição a uma
análise de hermenêutica jurídica. O anterior cobra relevância se se tem
em conta que, em princípio, a indeterminação de uma norma tributária
vulnera o princípio constitucional de legalidade dos tributos. Pelo tanto,
requer-se acudir aos métodos de interpretação da lei e aos princípios
constitucionais que regem os tributos na Colômbia para verificar o
alcance da disposição e a possível existência de algum vicio de
inconstitucionalidade.
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