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Introducció

En aquesta assignatura s'analitzen, en primer lloc, el procediment de recapta-

ció tributària; en segon lloc, els diversos procediments de revisió dels actes de

naturalesa tributària, i, en tercer lloc, el procediment d'imposició de sancions

en l'àmbit tributari.

El mòdul "Procediment de recaptació tributària" es dedica a l'estudi de la recap-

tació tributària i s'hi tracten qüestions de gran importància, com, per exemple,

la distinció entre períodes i procediments de recaptació. També es presta una

especial atenció a l'ingrés en període voluntari (objecte, forma de pagament,

lloc i terminis), i a les conseqüències de la falta de pagament en aquest perío-

de voluntari, sobretot en relació amb el compliment extemporani. Igualment,

s'hi tracten l'ajornament i el fraccionament del pagament. I s'hi analitza en

profunditat el procediment de constrenyiment, en les diverses fases: iniciació,

desenvolupament i finalització. Finalment, s'examina el règim de les actuaci-

ons d'assistència mútua.

A continuació, en el mòdul "Procediments de revisió tributària" s'estudien els

diversos procediments de revisió dels actes de naturalesa tributària. En primer

lloc, s'hi estudien els diferents procediments especials de revisió (declaració

de nul·litat de ple dret, declaració de lesivitat, revocació, rectificació d'errors

i devolució d'ingressos indeguts). En segon lloc, s'hi analitza en profunditat

el recurs de reposició en l'àmbit tributari. I, per acabar, s'hi examinen les re-

clamacions economicoadministratives, en tots els diversos elements: àmbit,

òrgans competents, subjectes legitimats per a la seva interposició, iniciació,

tramitació i finalització del procediment.

L'últim dels mòduls, "Procediment sancionador tributari", tal com indica

el seu nom es dedica al procediment sancionador tributari. D'una banda,

s'aprofundeix en el concepte d'infracció tributària, en els subjectes infrac-

tors, les circumstàncies excloents i l'extinció de responsabilitat. D'altra ban-

da, s'examinen les classes d'infraccions tributàries, i les sancions que imposa

l'ordenament tributari a aquestes conductes. Finalment s'aborden els criteris

de graduació de les sancions i les diverses fases del procediment sancionador:

iniciació, instrucció i finalització.
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Objectius

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

natura són els següents:

1. Conèixer els terminis de pagament, tant en el període voluntari com en

l'executiu, i les conseqüències de la falta de pagament en període volunta-

ri, especialment el règim jurídic del pagament extemporani sense requeri-

ment previ.

2. Comprendre els pressupòsits per a l'inici del procediment de constrenyi-

ment, les diferents fases del procediment i les incidències principals que

es poden produir, com ara l'oposició i la suspensió d'aquest.

3. Entendre el règim de les actuacions d'assistència mútua per a l'intercanvi

d'informació i la recaptació de crèdits.

4. Identificar els diferents recursos i reclamacions que poden interposar els

obligats contra actes tributaris, i entendre el règim jurídic dels diversos

procediments especials de revisió.

5. Dominar el règim jurídic del recurs de reposició en l'àmbit tributari i el de

la via economicoadministrativa, especialment quant a l'àmbit d'aplicació,

òrgans competents, subjectes legitimats per a la interposició de la recla-

mació, iniciació, tramitació i finalització del procediment.

6. Aprofundir en els principis de la potestat sancionadora i saber delimitar

els elements que han de concórrer en una infracció tributària, qui són els

subjectes infractors i el seu règim jurídic.

7. Dominar els supòsits d'exoneració de responsabilitat per infracció tributà-

ria, les causes d'extinció de la responsabilitat per infracció i de les sancions

tributàries.

8. Entendre el concepte i les classes de sancions tributàries i comprendre els

criteris de graduació de les sancions, i també les fases del procediment

sancionador.



CC-BY-NC-ND • PID_00181444 5 Procediments de recaptació, revisió i sancionador
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Abreviatures

AEAT  f  Agència Estatal d'Administració Tributària

BOE  m  Butlletí Oficial de l'Estat

CE  f  Constitució espanyola

DA  f  Disposició addicional

DD  f  Disposició derogatòria

DF  f  Disposició final

DT  f  Disposició transitòria

IAE  m  Impost sobre activitats econòmiques

IBI  m  Impost sobre béns immobles

ICIO  m  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

ID  m  Impost duaner

IE  m  Impost especial

IIVTNU  m  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa

urbana

IRPF  m  Impost sobre la renda de les persones físiques

IS  m  Impost de societats

ISD  m  Impost sobre successions i donacions

ITPAJD  m  Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-

mentats

IVA  m  Impost sobre el valor afegit

IVTM  m  Impost sobre vehicles de tracció mecànica

LEC  f  Llei d'enjudiciament civil

LCTE  f  Llei de cessió de tributs de l'Estat a les comunitats autònomes

LGT  f  Llei general tributària

LOFCA  f  Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes

LRHL  f  Llei reguladora de les hisendes locals

LTPP  f  Llei de taxes i preus públics

RD  m  Reial decret
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RDL  m  Reial decret llei

RD Leg.  m  Reial decret legislatiu

RGGIT  m  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  m  Reglament general de recaptació

RGRST  m  Reglament general del règim sancionador tributari

RGRVA  m  Reglament general de revisió en via administrativa

STC  f  Sentència del Tribunal Constitucional

STS  f  Sentència del Tribunal Suprem

STSJ  f  Sentència del Tribunal Superior de Justícia

UE  f  Unió Europea
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Glossari

ajornament i fraccionament  m  Incidents del procediment de recaptació

pels quals l'Administració concedeix més temps a l'obligat tributari per a efec-

tuar el pagament o li permet que pagui per parts el deute.

constrenyiment  m  Procediment administratiu que té per finalitat

l'execució sobre el patrimoni de l'obligat tributari.

declaració de crèdit incobrable  f  Declaració administrativa que no es

pot cobrar el deute, després de la declaració de fallida de tots els obligats, per-

què no tenen béns o perquè són insuficients per a cobrir l'import total del

deute tributari.

declaració de lesivitat  f  Procediment posat a disposició de l'Administració

tributària per a poder accedir a la impugnació davant la via contenciosa admi-

nistrativa dels actes que pretengui modificar en perjudici dels interessats, per

raons diferents de les de nul·litat i d'errors materials, aritmètics o de fet.

diligència d'embargament  f  Acte administratiu que documenta cada ac-

tuació d'embargament.

exoneració de responsabilitat  f  Supòsit en què s'exclou la responsabili-

tat per la comissió d'una infracció tributària, de manera que no s'imposa cap

sanció.

graduació de sancions  f  Aplicació d'una sèrie de criteris d'increment o

reducció de les sancions a l'efecte de determinar-ne la quantia.

infracció tributària  f  Vulneració de l'ordenament tributari per acció o

omissió a títol de dol o culpa.

ingrés indegut  m  Ingrés que no es produeix en compliment d'un acte ad-

ministratiu o una autoliquidació de l'obligat tributari i que és declarat impro-

cedent.

no-concurrència de sancions  f  Principi pel qual un mateix fet no pot

ser objecte de sanció dues vegades, ni en el mateix ordre punitiu ni en ordres

diversos.

oposició al constrenyiment  f  Possibilitat que es concedeix als particulars

perquè puguin reaccionar contra el procediment de constrenyiment mitjan-

çant els corresponents recursos i reclamacions.

pagament extemporani sense requeriment previ  m  Pagament efectu-

at per l'obligat tributari una vegada finalitzat el període voluntari, sense haver

rebut cap requeriment administratiu.

període executiu  m  Període temporal per a pagar els deutes posteriors al

període voluntari, en què l'Administració pot utilitzar mitjans coactius per a

cobrar el deute.
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procediment abreujat  m  Procediment per a tramitar les reclamacions eco-

nomicoadministratives en única instància per part d'un òrgan unipersonal.

provisió de constrenyiment  f  Acte administratiu de requeriment al pa-

gament en via de constrenyiment que té la mateixa força executiva que la

sentència judicial a l'efecte de procedir a l'execució del patrimoni de l'obligat.

reclamació economicoadministrativa  f  Recurs administratiu que posa

fi a la via administrativa i que es planteja davant els òrgans economicoadmi-

nistratius.

rectificació d'errors  f  Correcció per part de la mateixa Administració dels

errors materials, aritmètics o de fet que afectin els seus actes, però sense qües-

tionar-ne la subsistència en relació amb el fons.

recurs de reposició  m  Recurs administratiu de caràcter previ a la reclama-

ció economicoadministrativa, que s'interposa davant el mateix òrgan que va

dictar l'acte.

reducció de sancions  f  Minoració de l'import de les sancions en diferents

supòsits i amb diferents imports.

revocació  f  Revisió per part de l'Administració tributària dels actes en bene-

fici dels interessats en determinades circumstàncies.

sanció tributària  f  Reacció que preveu l'ordenament davant la comissió

d'una infracció tributària.
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