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Introducció

L’assignatura de procediments de gestió i inspecció, a més d’abordar-

ne l’anàlisi, examina també els principis generals i les normes comunes

d’aplicació dels tributs. L’assignatura s’estructura en quatre mòduls.

En el primer mòdul, s’estudien els principis generals de l’aplicació dels tributs.

El concepte d’aplicació dels tributs i de procediment tributari és abordat tant des

del punt de vista de la seva regulació i de l’evolució legislativa, com des de la

perspectiva de les tendències actuals en l’aplicació dels tributs. Es dedica una

atenció especial, així mateix, al deure d’informació i d’assistència als obligats

tributaris (concepte, fonament i contingut de les actuacions). També s’hi ana-

litzen la col·laboració social, el deure de col·laboració amb l’Administració i el

caràcter reservat de les dades tributàries. Finalment, són objecte d’examen les

normes relatives a l’ús de les tecnologies de la informació en l’àmbit tributari.

A continuació, en el segon mòdul, s’estudien les normes comunes sobre ac-

tuacions i procediments. En aquest mòdul són objecte d’anàlisi qüestions

d’importància transcendental en els procediments tributaris, com ara les es-

pecialitats dels procediments tributaris en les diverses fases, el concepte i les

classes de liquidacions tributàries, el deure de resoldre i els terminis de resolu-

ció, la prova en els procediments tributaris, l’entrada al domicili dels obligats

tributaris, la denúncia pública i les potestats i funcions de comprovació i in-

vestigació. Així mateix, mereix una anàlisi en profunditat la regulació de les

notificacions tributàries.

En el tercer mòdul, s’estudien els procediments de gestió tributària. Després

d’examinar el concepte i les funcions d’aquests procediments, s’aborda la no-

ció de declaració tributària, però es dedica més atenció a l’autoliquidació, ate-

sa la seva major transcendència en el nostre sistema tributari actual. D’altra

banda, en aquest mòdul s’analitzen els diversos procediments de comprova-

ció que poden dur a terme els òrgans de gestió, especialment la verificació de

dades, la comprovació limitada i la comprovació de valors.

Finalment, en el quart mòdul d’aquesta assignatura s’analitza el procedi-

ment d’inspecció tributària. S’hi estudien les qüestions principals que afecten

aquest procediment de comprovació inquisitiva en les diferents fases: inicia-

ció, desenvolupament i terminació.
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Objectius

Els objectius principals que s’han d’assolir mitjançant l’estudi d’aquesta assig-

natura són els següents:

1. Delimitar les classes i la finalitat de cadascun dels procediments tributaris,

l’evolució legislativa i les seves fonts reguladores.

2. Assimilar el contingut del deure d’informació i assistència als obligats tri-

butaris, i analitzar l’objecte i els límits del deure de col·laboració amb

l’Administració tributària, la col·laboració social en l’aplicació dels tributs

i el caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària.

3. Distingir les implicacions i comprendre la regulació de la utilització de

les tecnologies de la informació i la comunicació en les relacions entre

l’Administració i els obligats tributaris.

4. Identificar quines són les especialitats que es produeixen en els procedi-

ments tributaris en les diverses fases: iniciació, desenvolupament i termi-

nació.

5. Comprendre el concepte, el contingut i les classes de liquidacions tribu-

tàries que es regulen en el nostre ordenament jurídic, les conseqüències

de l’obligació de resoldre i els mitjans de prova, la càrrega de la prova i la

seva valoració en matèria tributària.

6. Dominar el règim de les notificacions tributàries, quant a mitjans, termi-

ni, lloc, recepció i rebuig de la notificació, dedicant una atenció especial

a la notificació per compareixença, la notificació defectuosa i les notifi-

cacions electròniques.

7. Entendre el paper que té la declaració tributària i comprendre el contin-

gut complex d’una autoliquidació tributària, i els procediments de la seva

rectificació i devolució.

8. Diferenciar les vies de comprovació de la situació tributària dels obligats

de què disposa l’Administració, especialment en relació amb la verificació

de dades, la comprovació limitada i la comprovació de valors.

9. Reconèixer les diverses funcions que tenen assignats els òrgans de la ins-

pecció dels tributs, les seves prerrogatives i les formes d’iniciació del pro-

cediment d’inspecció.
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10. Delimitar l’abast de les actuacions inspectores, els subjectes als quals afec-

ten i les implicacions del factor temps en el procediment d’inspecció.

11. Comprendre la importància de l’acta d’inspecció i determinar-ne les clas-

ses i el contingut, i també les conseqüències que té per a l’obligat tributari

signar una acta de conformitat, disconformitat o amb acord.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Principis generals de l’aplicació dels tributs
Ana María Delgado García i Rafael Oliver Cuello

1. Aspectes generals dels procediments tributaris

2. Les obligacions tributàries formals

3. El deure d’informació i assistència als obligats tributaris

4. La col·laboració social en l’aplicació dels tributs

5. El deure de col·laboració amb l’Administració tributària

6. El caràcter reservat de les dades tributàries

7. L’ús de les tecnologies de la informació en l’àmbit tributari

Mòdul didàctic 2
Normes comunes sobre actuacions i procediments
Ana María Delgado García i Rafael Oliver Cuello

1. Especialitats dels procediments tributaris

2. Les liquidacions tributàries

3. El deure de resoldre i terminis de resolució

4. La prova en els procediments tributaris

5. Les notificacions tributàries

6. Altres normes comunes

Mòdul didàctic 3
Procediments de gestió tributària
Ana María Delgado García i Rafael Oliver Cuello

1. La gestió tributària

2. La declaració i l’autoliquidació

3. Procediments de determinació del deute tributari

4. La comprovació tributària

5. Procediments de comprovació tributària

Mòdul didàctic 4
Procediment d’inspecció tributària
Ana María Delgado García i Rafael Oliver Cuello

1. La inspecció tributària

2. Iniciació del procediment d’inspecció

3. Desenvolupament del procediment d’inspecció

4. Terminació del procediment d’inspecció

5. Aplicació del mètode d’estimació indirecta

6. Procediment per a la declaració de frau de llei

7. Altres disposicions del procediment inspector
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Abreviatures

AEAT   Agència Estatal d’Administració Tributària

BOE  Butlletí Oficial de l’Estat

CE   Constitució espanyola

DA   Disposició addicional

DD   Disposició derogatòria

DF   Disposició final

DT   Disposició transitòria

IAE   Impost sobre activitats econòmiques

IBI   Impost sobre béns immobles

ICIO   Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

ID   Impost duaner

IE   Impost especial

IIVTNU   Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa ur-

bana

IRPF   Impost sobre la renda de les persones físiques

IS   Impost sobre societats

ISD   Impost sobre successions i donacions

ITPAJD   Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documen-

tats

IVA   Impost sobre el valor afegit

IVTM   Impost sobre vehicles de tracció mecànica

LAECSP   Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

LCTE   Llei de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats autònomes

LGT   Llei general tributària

LOFCA   Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes

LPACAP   Llei de procediment administratiu comú de les administracions

públiques

LRHL   Llei reguladora de les hisendes locals
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LTPP   Llei de taxes i preus públics

RD   Reial decret

RDL   Reial decret llei

RDLEG   Reial decret legislatiu

RGGIT   Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i

inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procedi-

ments d’aplicació dels tributs

RGR   Reglament general de recaptació

RGRST   Reglament general del règim sancionador tributari

RGRVA   Reglament general de revisió en via administrativa

STC   Sentència del Tribunal Constitucional

STS   Sentència del Tribunal Suprem

STSJ   Sentència del Tribunal Superior de Justícia

UE   Unió Europea
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Glossari

acta amb acord  f  Acta d’inspecció que conté una espècie de transacció

sobre determinats aspectes.

acta de conformitat  f  Acta d’inspecció en què es fa constar la conformitat

expressa de l’obligat tributari respecte dels fets i de la proposta de regularització

que aquesta conté.

acta de disconformitat  f  Acta d’inspecció en què l’obligat tributari o el

seu representant rebutja la proposta de regularització.

acta d’inspecció  f  Document públic que estén la inspecció dels tributs amb

la finalitat de recollir el resultat de les actuacions inspectores de comprovació i

investigació, i proposa la regularització que consideri procedent de la situació

tributària de l’obligat o la declara correcta.

aplicació dels tributs  f  Forma en què es fan efectius els drets i les obliga-

cions derivats de la relació juridicotributària.

autoliquidació  f  Declaració en què els obligats tributaris, a més de comu-

nicar a l’Administració les dades necessàries per a la liquidació del tribut, du-

en a terme per ells mateixos les operacions de qualificació i quantificació ne-

cessàries per a determinar i ingressar l’import del deute tributari o, si escau,

determinar la quantitat que resulti a retornar o a compensar.

col·laboració social  f  Acords entre l’Administració tributària i les entitats

o institucions per a la col·laboració en determinades actuacions de l’aplicació

dels tributs.

comprovació  f  Activitat de control que té per objecte la verificació dels fets

imposables i les seves circumstàncies declarats per l’obligat tributari.

comprovació de valors   f  Actuació la finalitat de la qual consisteix a con-

frontar les dades o xifres de valoració aportades per l’obligat tributari amb

les quals, segons el criteri administratiu, s’haurien de tenir en compte en

l’aplicació de la normativa del tribut en qüestió.

comprovació limitada  f  Comprovació dels fets, els actes, les situacions, els

elements, les activitats, les explotacions i altres circumstàncies determinants

de l’obligació tributària, mitjançant un procediment a camí entre la compro-

vació formal i la inquisitiva.

comunicació   f  Document administratiu pels quals s’efectua un requeri-

ment o es notifica a l’obligat, o bé l’inici del procediment, o bé algun fet o

circumstància.

Consell per a la Defensa del Contribuent  m  Institució d’assistència al

ciutadà en les seves relacions amb la Hisenda pública.
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consulta tributària  f  Qüestions que es plantegen a l’Administració tribu-

tària respecte al règim, la classificació o la qualificació tributària.

deure d’informació  m  Obligació que la llei imposa als subjectes passius i

als tercers de facilitar a l’Administració dades amb rellevància tributària.

declaració tributària  f  Actuació de l’obligat en què posa en coneixement

de l’Administració que s’han produït les circumstàncies o els elements inte-

grants del fet imposable, en compliment del deure específic imposat per la

normativa reguladora de cada tribut.

denúncia pública  f  Actuació d’un particular per la qual es posa en coneixe-

ment de l’Administració tributària fets o situacions que puguin ser constitutius

d’infraccions tributàries o tenir transcendència per a l’aplicació dels tributs.

diligència  f  Document administratiu la finalitat del qual consisteix a fer

constar els fets i les manifestacions de l’obligat tributari.

estimació indirecta  f  Mètode per a calcular la base imposable quan no ha

estat possible fer-ho mitjançant els altres mètodes previstos legalment.

frau de llei  m  Un o diversos actes que originen un resultat contrari a una

norma jurídica, emparats en una altra norma dictada amb una finalitat dife-

rent.

informació i assistència als obligats tributaris  f  Deure que incumbeix

l’Administració per a orientar i coadjuvar l’obligat tributari en el compliment

de les seves obligacions i en l’exercici dels seus drets.

investigació  f  Activitat de control que té per objecte descobrir fets impo-

sables i les seves circumstàncies no declarats per l’obligat tributari o declarats

incorrectament.

liquidació  f  Acte administratiu resolutori pel qual es produeix la determi-

nació del deute tributari i en produeix l’exigibilitat.

notificació  f  Acte administratiu pel qual es posa en coneixement de

l’obligat tributari un acte, que es converteix en un requisit de la seva eficàcia.

procediment administratiu  m  Via formal de la sèrie d’actes en què es

concreta l’actuació administrativa per a la realització d’una finalitat.

procediment tributari  m  Conjunt d’actes relacionats entre si amb una

finalitat comuna: gestionar, recaptar i inspeccionar els tributs, i sancionar les

infraccions tributàries i revisar els actes tributaris.

rectificació de l’autoliquidació  f  Procediment per mitjà del qual

l’obligat tributari que veu perjudicats els seus interessos pot instar la modifi-

cació de l’autoliquidació que ell presenti.
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taxació pericial contradictòria  f  Mitjà de comprovació de valors

de segon grau, que consisteix a contraposar a la valoració realitzada per

l’Administració la d’un perit designat pel mateix obligat tributari.

verificació de dades  f  Comprovació a partir de l’examen sistemàtic de les

autoliquidacions presentades pels obligats tributaris, mitjançant el tractament

informàtic.
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