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Informació i debat sobre les directrius generals del Pla Anual de Control
Tributari i Duaner de 2014

Trobada amb l’Administració Tributària per conèixerne les principals línies de treball d’enguany


El director del Departament d'Inspecció Financera i Tributària de l’AEAT, Luis María
Sánchez González; i el subdirector general d'Ordenació Legal i Assistència Jurídica
de l’AEAT, Marcos Álvarez Suso, expliquen als empresaris reunits a Foment les
principals línies de treball que escometrà l’AEAT aquest any



El president de la Comissió d’Economia i Fiscalitat de Foment del Treball, Ramon
Adell, apel·la a la importància de la responsabilitat empresarial en el camp tributari i
la bona convivència que ha d’haver-hi entre aquest col•lectiu i l’Administració



Valentí Pich, moderador del debat final, demana a l’Administració que expliciti els
criteris aplicats amb la mateixa rapidesa amb què han d’actuar els contribuents



El cicle de Debats Fiscals compta amb el patrocini de Gas Natural Fenosa

Barcelona, 29 d’abril de 2014
Conèixer de primera mà les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2014 ha estat possible
amb la trobada organitzada per Foment entre empresaris i alts responsables de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària (AEAT). El director del Departament d'Inspecció Financera i Tributària de l’AEAT, Luis María Sánchez
González; i el subdirector general d'Ordenació Legal i Assistència Jurídica de l’AEAT, Marcos Álvarez Suso, han
explicitat als empresaris reunits aquest 29 d’abril a Foment les principals línies de treball que escometrà l’AEAT aquest
any.
La Direcció General de l’ Agència Estatal d’Administració Tributària va publicar a finals de març les directrius generals
del Pla Anual de Control Tributari i Duaner. Segons la norma publicada i les explicacions donades pels alts
responsables en la seva visita a Foment, les novetats per a l’any 2014se centren bàsicament en el desenvolupament
d’actuacions presencials per a l’anàlisi de la facturació i els mitjans de pagament, amb l’objectiu de verificar la limitació
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dels pagaments en efectiu, i l’explotació de la informació obtinguda mitjançant la presentació del model 720, tot
detectant possibles rendes d’aquests béns i assegurar-ne la correcta tributació.
D’altra banda, és voluntat de l’AEAT aquest 2014 controlar les sol•licituds d’ajornaments per evitar dilacions o retards
injustificats en el pagament dels deutes tributaris, i implantar nous controls i línies d’actuació per garantir la correcta
gestió de l’Impost sobre els Gasos Fluorats d’efecte hivernacle. Alhora, l’Administració pretén fer un seguiment de la
implantació de noves vies de presentació, mitjançant mitjans telemàtics, tot reduint d’aquesta manera al màxim la
presentació en suport paper.
Tanmateix, algunes novetats introduïdes en l’exercici anterior continuen presents aquest any i l’Administració segueix
actuant en la prevenció i control per detectar activitats ocultes: les activitats empresarials continuen sent objecte de
seguiment especial, així com també els règims d’estimació objectiva.
El president del Consell General de Col·legis d’Economistes, Valentí Pich, que ha moderat el debat final de la jornada,
ha demanat a l’Administració que expliciti els criteris aplicats amb la mateixa rapidesa amb què han d’actuar els
contribuents. Per la seva banda, el president de la Comissió d’Economia i Fiscalitat de Foment del Treball, Ramon Adell,
ha apel·lat a la importància de la responsabilitat empresarial en el camp tributari i la bona convivència que ha d’haver-hi
entre aquest col•lectiu i l’Administració
Debats Fiscals
El cicle de Debats Fiscals de Foment del Treball ajuda no només a transmetre coneixement i informació fiscal, sinó
també a permetre un punt de connexió i de trobada entre els experts fiscals del món universitari i professional amb els
fiscalistes de les empreses. La proliferació de normes fiscals que modifiquen de forma periòdica l’ordenament tributari
dificulta l’accés del món de l’empresa en general i dels directius en particular al coneixement i comprensió d’una matèria
complexa per ella mateixa. El cicle de Debats Fiscals compta amb el patrocini de Gas Natural Fenosa.
El programa de Debats Fiscals pretén afavorir l’intercanvi i coneixement de les novetats i principals qüestions que
afecten la fiscalitat i, mitjançant la línia específica de Trobades amb l’Administració, un coneixement entre els experts
fiscalistes i els principals dirigents de l’AEAT. El producte final és un espai de debat empresarial per posar en comú
informació d’actualitat i interès per les empreses, professionals i experts de l’àmbit fiscal mitjançant el format de
jornades o seminaris. En les 4 sessions celebrades el 2013, va haver-hi 409 inscrits i 272 assistents -equivalents a 68
assistents per sessió. En total, la mitjana de satisfacció entre els assistents va ser de 4,37 sobre 5. Entre les
motivacions per assistir, va destacar especialment la temàtica (81%).
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