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Disposició final segona. Desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern per a dictar totes les disposicions
que siguen necessàries per al desplegament i execució
d’esta llei en les matèries de la competència estatal.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2004.
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta llei i que la facen complir.
Madrid, 16 de desembre del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

23186 LLEI 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària. («BOE» 302, de 18-12-2003.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Llei General Tributària és l’eix central de l’orde-
nament tributari on s’arrepleguen els seus principis
essencials i es regulen les relacions entre l’Administració
tributària i els contribuents.

Des de la seua aprovació, la Llei 230/1963, de 28
de desembre, General Tributària, ha sigut objecte de
diverses modificacions que han intentat adaptar esta dis-
posició legal als canvis experimentats en l’evolució del
sistema tributari.

La primera reforma important de la Llei General Tri-
butària es va realitzar en 1985, a pesar de la modificació
substancial que va experimentar en eixos anys el sistema
fiscal. La reforma operada per la Llei 10/1985, de 26
d’abril, de modificació parcial de la Llei General Tributària,
va tindre com a objecte precisament adequar el con-
tingut de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General
Tributària, als canvis experimentats al marge d’esta, i
recuperar esta el seu caràcter sistematizador i integrador
de les modificacions que afectaven amb caràcter general
el sistema tributari. Des d’eixe moment, la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, General Tributària, va ser objecte
de nombroses reformes per mitjà de lleis de pressupos-
tos generals de l’Estat i algunes lleis substantives, si bé,
des de 1992, la doctrina del Tribunal Constitucional va
ser contrària a la reforma de la Llei General Tributària
per mitjà de lleis de pressupostos generals de l’Estat.

En 1995, la necessitat d’incorporar la jurisprudència
constitucional a l’esmentada llei i la conveniència d’ac-
tualitzar-la en matèria de procediments tributaris, així
com altres finalitats, com la d’impulsar el compliment
espontani de les obligacions tributàries, la de regular
les facultats dels òrgans de gestió per a efectuar liqui-
dacions provisionals d’ofici, la d’incorporar nous instru-
ments de lluita contra el frau fiscal o la de revisar el
règim d’infraccions i sancions, va determinar que s’abordara

una important reforma per mitjà de la Llei 25/1995,
de 20 de juliol, de Modificació Parcial de la Llei General
Tributària.

Al marge de les reformes introduïdes des d’eixa data
en preceptes concrets de la Llei General Tributària, es
va aprovar en 1998 una disposició legal essencial per
a la regulació de les relacions entre els contribuents i
l’Administració que va afectar matèries íntimament rela-
cionades amb el contingut propi de la Llei General Tri-
butària. La Llei 1/1998, de 26 de febrer, de Drets i
Garanties dels Contribuents, va tindre com a objecte
reforçar els drets substantius dels contribuents i millorar
les seues garanties en el si dels distints procediments
tributaris, reforçant les correlatives obligacions de l’Ad-
ministració tributària. Com s’assenyalava en la seua expo-
sició de motius, la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de
Drets i Garanties dels Contribuents, va plantejar des de
la seua aprovació la necessitat la seua integració en la
Llei General Tributària, on els seus preceptes havien de
trobar el seu natural acomodament.

A pesar de les modificacions efectuades fins a hui
en la Llei General Tributària, pot afirmar-se que la seua
adaptació a l’actual sistema tributari i al conjunt de l’or-
denament espanyol desplegat a partir de la Constitució
Espanyola de 27 de desembre de 1978 resultava insu-
ficient. Des de la promulgació de la Constitució estava
pendent una revisió en profunditat de l’esmentada llei
per a adequar-la als principis constitucionals, i eliminar-ne
definitivament algunes referències preconstitucionals
sense cabuda en el nostre ordenament actual.

D’altra banda, a pesar dels esforços revisors del legis-
lador, el sistema tributari ha evolucionat en els últims
anys en el si dels distints impostos sense el correlatiu
desplegament dels preceptes de la Llei General Tributària
i, a més, s’han promulgat altres disposicions en el nostre
ordenament, com la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, que han modernitzat
els procediments administratius i les relacions entre els
ciutadans i l’Administració, sense el corresponent reflex
en la Llei General Tributària. En este sentit, la nova llei
suposa una important aproximació a les normes generals
del dret administratiu, amb el consegüent increment de
la seguretat jurídica en la regulació dels procediments
tributaris.

En definitiva, el caràcter preconstitucional de la Llei
230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, la
necessitat de regular els procediments de gestió tribu-
tària actualment utilitzats, l’excessiva dispersió de la nor-
mativa tributària, la conveniència d’adequar el funcio-
nament de l’Administració a les noves tecnologies i la
necessitat de reduir la conflictivitat en matèria tributària
aconsellaven abordar definitivament la promulgació d’u-
na nova Llei General Tributària.

En este context, la Resolució de la Secretaria d’Estat
d’Hisenda de 15 de juny del 2000 va destacar la neces-
sitat d’una revisió en profunditat de la llei, i va procedir
a la constitució d’una Comissió per a l’estudi i proposta
de mesures per a la reforma de la Llei General Tributària
que, integrada per destacats experts en dret financer
i tributari, ha donat lloc, amb caràcter previ a la redacció
del projecte de la nova Llei General Tributària, a un infor-
me sobre les línies mestres de la reforma i la manera
en què havien de concretar-se en un futur text legal.

L’esborrany de l’avantprojecte preparat sobre la base
de este informe va ser estudiat per un grup d’experts
en dret financer i tributari en el si de la Comissió per
a l’estudi de l’esborrany de l’avantprojecte de la nova
Llei General Tributària creada per Resolució de la Secre-
taria d’Estat d’Hisenda d’1 d’octubre del 2002. El treball
del grup d’experts va concloure al gener del 2003 amb
la redacció d’un informe on es va analitzar i va comentar
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el text, al mateix temps que es van formular propostes
i suggeriments relacionats amb la matèria objecte de
l’estudi.

D’acord amb allò que s’ha assenyalat, els principals
objectius que pretén aconseguir la Llei General Tributària
són els següents: reforçar les garanties dels contribuents
i la seguretat jurídica, impulsar la unificació de criteris
en l’actuació administrativa, possibilitar la utilització de
les noves tecnologies i modernitzar els procediments tri-
butaris, establir mecanismes que reforcen la lluita contra
el frau, el control tributari i el cobrament dels deutes
tributaris i disminuir els nivells actuals de litigiositat en
matèria tributària.

A més de les modificacions necessàries per a la
comentada adequació de la norma al context actual del
nostre sistema tributari, la nova llei suposa també una
notable millora tècnica en la sistematització del dret tri-
butari general, així com un important esforç codificador.

Manifestació d’això és la nova estructura de la llei,
més detallada i didàctica que la de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, General Tributària, amb cinc títols.
Els dos primers coincidixen essencialment amb els títols
preliminar, I i II de la Llei 230/1963, de 28 de desembre,
General Tributària. No obstant això, els títols III, IV i V
de la nova llei suposen una estructuració més correcta
i sistemàtica que la del títol III de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, General Tributària, relatiu a la gestió
tributària en sentit ampli. El títol III de la nova llei regula
els procediments d’aplicació dels tributs, el títol IV regula
de manera autònoma la potestat sancionadora i el títol
V regula la revisió d’actes administratius en matèria
tributària.

L’ànim codificador de la nova Llei General Tributària
es manifesta fonamentalment en la incorporació de pre-
ceptes continguts en altres normes del nostre ordena-
ment, algunes de les quals posen fi a la seua vigència.
Així, s’incorpora el contingut de la Llei 1/1998, de Drets
i Garanties dels Contribuents, del Reial Decret Legislatiu
2795/1980, de 12 de desembre, pel qual s’articula la
Llei 39/1980, de 5 de juliol, de Bases sobre Procediment
Economicoadministratiu, així com els preceptes regla-
mentaris de major profunditat en matèria de procedi-
ment d’inspecció, recaptació, procediment sancionador,
recurs de reposició, etc.

II

El títol I, «Disposicions generals de l’ordenament tri-
butari», conté principis generals i preceptes relatius a
les fonts normatives i a l’aplicació i interpretació de les
normes tributàries.

L’article 1 de la llei delimita l’àmbit d’aplicació d’esta,
com a llei que recull i establix els principis i les normes
jurídiques generals del sistema tributari espanyol. La
nova Llei General Tributària ha d’adequar-se a les regles
de distribució de competències que deriven de la Cons-
titució Espanyola. Respecte a esta qüestió, el Tribunal
Constitucional ha manifestat que «el sistema tributari
ha d’estar presidit per un conjunt de principis generals
comuns capaç de garantir l’homogeneïtat bàsica que
permeta configurar el règim jurídic de l’ordenació dels
tributs com un verdader sistema i assegure la unitat d’es-
te, que és exigència indeclinable de la igualtat dels espa-
nyols» (STC 116/94, de 18 d’abril), i també que «la
indubtable connexió que hi ha entre els articles 133.1,
149.1.14a i 157.3 de la Constitució determina que l’Es-
tat siga competent per a regular no sols els seus propis
tributs, sinó també el marc general de tot el sistema
tributari i la delimitació de les competències financeres
de les comunitats autònomes respecte de les del mateix
Estat» (STC 192/2000, de 13 de juliol).

En definitiva, dels títols competencials previstos en
l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució, esta llei
es dicta a l’empara d’allò que s’ha disposat per a les
matèries següents: 1, atés que regula les condicions bàsi-
ques que garantixen la igualtat en el compliment del
deure constitucional de contribuir; 8a, atés que es referix
a l’aplicació i eficàcia de les normes jurídiques i a la
determinació de les fonts del dret tributari; 14a, atés
que establix els conceptes, principis i normes bàsiques
del sistema tributari en el marc de la Hisenda general;
i 18a, atés que adapta a les especialitats de l’àmbit tri-
butari la regulació del procediment administratiu comú,
garantint als contribuents un tractament semblant
davant de totes les Administracions tributàries.

S’eliminen en este títol I les referències preconsti-
tucionals que hi ha en la Llei 230/1963, de 28 de desem-
bre, General Tributària, i s’hi incorpora el contingut de
diversos preceptes constitucionals de fonamental apli-
cació en l’ordenament tributari. Així mateix, es delimita
el concepte d’Administració tributària i s’actualitza el sis-
tema de fonts amb referència als tractats internacionals
i a les normes de dret comunitari.

En la secció 3a, relativa a la «interpretació, qualificació
i integració de les normes tributàries», s’incorpora el pre-
cepte que regula la qualificació de les obligacions tri-
butàries i es revisa en profunditat la regulació del frau
de llei, que se substituïx per la nova figura del «conflicte
en l’aplicació de la norma tributària», que pretén con-
figurar-se com un instrument efectiu de lluita contra el
frau sofisticat, amb superació dels tradicionals problemes
d’aplicació que ha presentat el frau de llei en matèria
tributària.

III

El títol II, «Els tributs», conté disposicions generals
sobre la relació juridicotributària i les diferents obliga-
cions tributàries, així com normes relatives als obligats
tributaris, als seus drets i garanties, i a les obligacions
i deures dels ens públics. Es regulen també els elements
de quantificació de les obligacions tributàries, i es dedica
un capítol al deute tributari.

De manera didàctica, es definixen i classifiquen les
obligacions, materials i formals, que poden sorgir de la
relació juridicotributària. Les obligacions materials es
classifiquen en: obligació tributària principal, obligacions
tributàries de realitzar pagaments a compte, obligacions
entre particulars resultants del tribut i obligacions tri-
butàries accessòries. En les obligacions tributàries de
realitzar pagaments a compte, s’assumixen les denomi-
nacions de la normativa de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques, i entre les obligacions accessòries
s’inclouen les de satisfer l’interés de demora, els
recàrrecs per declaració extemporània i els recàrrecs del
període executiu.

Quant a l’interés de demora, es procedix a establir-ne
una completa regulació, destaca com a principal novetat
la no-exigència d’interés de demora des que l’Adminis-
tració incomplisca algun dels terminis establits en la
mateixa llei per a dictar una resolució per causa impu-
table a esta, llevat que es tracte d’expedients d’ajorna-
ment o de recursos o reclamacions en què no s’haja
acordat la suspensió. També es modifica la regulació
dels recàrrecs del període executiu, de manera que s’exi-
girà un recàrrec del cinc per cent, sense interessos de
demora, si s’ingressa la totalitat del deute tributari abans
de la notificació de la providència de constrenyiment;
un recàrrec del 10 per cent, sense interessos de demora,
si s’ingressa la totalitat del deute tributari i el mateix
recàrrec abans de la finalització del termini d’ingrés dels
deutes de constrenyiment, i un recàrrec del 20 per cent
més interessos de demora si no es complixen les con-
dicions anteriors.
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Es dedica una secció 3 en el capítol I a les obligacions
de l’Administració tributària, on es trasllada el que dis-
posen els articles 10, 11 i 12 de la Llei 1/1998, de
26 de febrer, de Drets i Garanties dels Contribuents,
amb regulació de l’obligació de realitzar devolucions deri-
vades de la normativa de cada tribut, la de devolució
d’ingressos indeguts i la de reembossament dels costos
de les garanties. En esta última s’introduïx com a novetat
l’obligació de l’Administració d’abonar també l’interés
legal generat pel cost de les garanties.

La secció 4 reproduïx la llista de drets i garanties
dels obligats tributaris continguda en l’article 3 de la
Llei 1/1998, de 26 de febrer, de Drets i Garanties dels
Contribuents, i incorpora a este nous drets, com el dret
a utilitzar les llengües oficials en el territori de la comu-
nitat autònoma, el dret a formular queixes i suggeri-
ments, el dret que consten en diligència les manifes-
tacions de l’interessat o el dret a presentar qualsevol
document que es considere convenient.

En la regulació de successors i responsables s’intro-
duïxen importants mesures per a assegurar el cobrament
dels deutes tributaris. Així, s’establix com a novetat que
en les societats personalistes els socis responguen de
la totalitat dels deutes tributaris de la societat, i es preveu
expressament la successió en les sancions que siga pro-
cedent imposar a les entitats quan estes s’extingisquen,
amb el límit de la quota de liquidació o valor dels béns
transmesos. També es gradua la responsabilitat dels
administradors d’acord amb la seua participació, amb
expressa menció als administradors de fet, i s’establix
un nou supòsit de responsabilitat subsidiària de contrac-
tistes i subcontractistes en relació amb retencions i amb
tributs que hagen de repercutir-se com a conseqüència
de les obres o servicis contractats o subcontractats.

En matèria de capacitat i representació, la llei s’adapta
al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, i s’establix expressa-
ment la validesa dels documents normalitzats que aprove
l’Administració tributària com a mitjà de representació
per a determinats procediments, d’esta manera es pre-
veu l’actuació dels obligats per mitjà d’un assessor fiscal.

En el capítol IV del títol II es regula el deute tributari,
que no comprén el concepte de sancions, les quals es
regulen de forma específica en el títol IV de la llei. En
esta matèria es donen entrada en la llei diversos pre-
ceptes del vigent Reglament General de Recaptació,
aprovat pel Reial Decret 1684/1990, de 20 de desem-
bre, com els relatius a terminis de pagament, mitjans
de pagament o ajornament i fraccionament del deute
tributari. En matèria de terminis de pagament, s’amplia
una quinzena el termini de pagament en període volun-
tari dels deutes liquidats per l’Administració, i en matèria
de prescripció, es manté el termini de quatre anys establit
per la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de Drets i Garanties
dels Contribuents, i s’establix una regulació més com-
pleta, amb sistematització de les regles de còmput i
interrupció del termini de manera separada per a cada
dret susceptible de prescripció, a fi d’evitar dubtes inter-
pretatius. També s’afig una regla especial per al termini
de prescripció del dret a exigir l’obligació de pagament
als responsables.

Pel que fa a la compensació, es formula expressament
el caràcter merament declaratiu de l’acord de compen-
sació, i es preveu la compensació d’ofici de les quantitats
que cal ingressar i que cal tornar que resulten d’un mateix
procediment de comprovació limitada o inspecció durant
el termini d’ingrés en període voluntari.

Finalment, en matèria de garanties, s’incorpora a este
capítol la regulació de les mesures cautelars, amb amplia-

ció dels supòsits en què siga procedent la seua adopció
sempre que hi haja proposta de liquidació, excepte en
el supòsit de retencions i tributs repercutits que poden
adoptar-se en qualsevol moment del procediment de
comprovació o inspecció.

IV

En el títol III es regula l’aplicació dels tributs, i és
un dels àmbits on es concentra una part important de
les novetats que presenta la nova llei, tant en la seua
estructura com en el seu contingut. El títol III es compon
de cinc capítols: el capítol I, que consagra principis gene-
rals que han d’informar l’aplicació dels tributs; el capítol II,
que establix normes comunes aplicables a les actuacions
i procediments tributaris; el capítol III, que sota la rúbrica
d’«actuacions i procediments de gestió tributària» con-
figura els procediments de gestió més comuns; el capí-
tol IV, que regula el procediment d’inspecció, i el
capítol V, relatiu al procediment de recaptació.

Dins del capítol I, «Principis generals», es potencia
el deure d’informació i assistència als obligats tributaris.
Destaca com a principal novetat el caràcter vinculant
de totes les contestacions a les consultes tributàries
escrites, i no sols per al consultant, sinó també per a
altres obligats tributaris sempre que hi haja identitat
entre la seua situació i el supòsit de fet plantejat en
la consulta. S’atorga també caràcter vinculant durant un
termini de tres mesos a la informació de l’Administració
sobre valoracions de béns immobles que siguen objecte
d’adquisició o transmissió.

En matèria de co�aboració social, s’establix l’inter-
canvi d’informació rellevant amb el Servici Executiu de
la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i
Infraccions Monetàries i amb la Comissió de Vigilància
d’Activitats de Finançament del Terrorisme, i es consagra
expressament el deure de sigil de retenidors i obligats
a realitzar ingressos a compte en relació amb les dades
que reben d’altres obligats tributaris.

També destaca en este capítol la importància ator-
gada a l’ocupació i aplicació de tècniques i mitjans elec-
trònics, informàtics i telemàtics per l’Administració tri-
butària per al desenvolupament de la seua activitat i
les seues relacions amb els contribuents, amb fixació
dels principals supòsits en què cap la seua utilització,
amb una àmplia habilitació reglamentària.

Especial menció mereix, en este títol, les normes inte-
grants del capítol II, que, sota la rúbrica de «Normes
comunes sobre actuacions i procediments tributaris» tin-
dran una particular transcendència, i és on s’aprecia de
manera més evident el grau d’aproximació de la nor-
mativa tributària a les normes del procediment admi-
nistratiu comú.

En este capítol, la Llei General Tributària recull exclu-
sivament les especialitats que presenten els procedi-
ments tributaris respecte a les normes administratives
generals, que s’aplicaran excepte allò que expressament
es preveu en les normes tributàries. Així, les normes
d’este capítol II del títol III tenen una gran rellevància,
ja que, d’una banda, són aplicables a tots els proce-
diments regulats en este títol llevat que s’establisquen
normes especials en els respectius procediments, i, d’una
altra, constituïxen, junt amb les normes administratives
generals, la regulació bàsica d’aquells procediments,
especialment de gestió tributària, que no estan expres-
sament regulats en esta llei.

D’acord amb este esquema, es regulen les especia-
litats de les actuacions i procediments tributaris relatives
a les formes d’inici d’estos, els drets que han d’obser-
var-se necessàriament en el seu desenvolupament i les
formes de terminació, així com qüestions connexes a
la dita terminació, com ara les liquidacions tributàries
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o el deure de resoldre. Quant als terminis de resolució
i efectes del seu incompliment, s’incrementa notable-
ment la seguretat jurídica amb una regulació semblant
a la de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi-
ment Administratiu Comú, excepte en el còmput dels
terminis, on es té en compte l’especificitat de la matèria
tributària.

També s’establixen com a normes comunes de totes
les actuacions i procediments tributaris les relatives a
la prova, les notificacions, l’entrada en el domicili dels
obligats tributaris, la denúncia pública i les facultats de
comprovació i investigació de l’Administració tributària.

En matèria de prova, s’incorpora la possibilitat de fixar
requisits formals de deduïbilitat, i s’acull la norma general
que els gastos deduïbles i les deduccions realitzades
es justifiquen prioritàriament per mitjà de factura o docu-
ment substitutiu. També es regula expressament la pre-
sumpció de certesa de les dades declarades pels con-
tribuents.

Quant a les notificacions, es preveuen les especialitats
que presenten les notificacions tributàries respecte al
règim general del dret administratiu, i s’arrepleguen
determinades mesures encaminades a reforçar l’efecti-
vitat d’estes, com l’ampliació de les persones legitimades
per a rebre-les o la previsió que, en cas de notificació
per compareixença, es donarà per notificat a l’obligat
en les successives actuacions del procediment excepte
la liquidació, que haurà de ser notificada en tot cas.
Es potencia així mateix la publicació de notificacions
en Internet, que podrà substituir l’efectuada tradicional-
ment en els taulers d’edictes.

La regulació en el capítol III de les actuacions i pro-
cediments de gestió tributària és una de les principals
novetats de la llei, atés l’escàs nombre de preceptes
que sobre esta matèria contenia la Llei 230/1963, de
28 de desembre, General Tributària. Una regulació sis-
temàtica i suficient de la gestió tributària constituïa una
tradicional demanda que el legislador havia d’atendre de
manera imperiosa principalment per dos motius: perquè,
a pesar de les últimes modificacions de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, General Tributària, la regulació que
establia esta llei continuava prenent com a referència
el sistema clàssic de declaració i posterior liquidació
administrativa, encara que s’havia generalitzat en la pràc-
tica el règim d’autoliquidacions; i perquè l’objectiu de
seguretat jurídica que perseguix esta llei exigix dotar
d’un adequat suport normatiu les actuacions de com-
provació que es realitzen en el marc de la gestió tri-
butària.

No obstant això, la regulació dels procediments de
gestió tributària s’aborda d’una manera flexible, a fi de
permetre que la gestió puga evolucionar cap a nous
sistemes sense que la Llei General Tributària ho impe-
disca o quede ràpidament obsoleta. Així, es regulen de
manera oberta les formes d’iniciació de la gestió tribu-
tària, i es procedix per primera vegada en l’ordenament
tributari a la definició de conceptes com el d’autoliqui-
dació o el de comunicació de dades, així com el de
declaració o autoliquidació complementària i substitu-
tiva. De la mateixa manera, es regulen únicament els
procediments de gestió tributària més comuns, al mateix
temps que es permet el desenvolupament reglamentari
d’altres procediments de menor entitat, per als quals
s’encunya un elemental sistema de fonts.

Com a procediments de gestió més comuns, es regu-
len en la mateixa llei els següents: el procediment per
a la pràctica de devolucions derivades de la normativa
de cada tribut, dins del qual s’inclouen les devolucions
derivades de la presentació d’autoliquidacions i les deri-
vades de la presentació de so�icituds o comunicacions
de dades; el procediment iniciat per mitjà de declaració,

en què es pose de manifest la realització del fet impo-
sable a fi que l’Administració quantifique l’obligació tri-
butària per mitjà de liquidació provisional; el procediment
de verificació de dades, per a supòsits d’errors o dis-
crepàncies entre les dades declarades per l’obligat i les
que estiguen en poder de l’Administració, així com per
a comprovacions d’escassa entitat que, en cap cas, no
poden referir-se a activitats econòmiques; el procediment
de comprovació de valors, on es regula essencialment
la taxació pericial contradictòria, i el procediment de com-
provació limitada, que constituïx una de les principals
novetats de la llei, tenint en compte l’escassa regulació
que recollia l’article 123 de la Llei 230/1963, de 28
de desembre, General Tributària, i que suposa un impor-
tant instrument per a reforçar el control tributari.

El procediment de comprovació limitada es caracte-
ritza per la limitació de les actuacions que es poden
realitzar, excloent-ne la comprovació de documents
comptables, els requeriments a tercers per a captació
de nova informació i la realització d’actuacions d’inves-
tigació fora de les oficines de l’òrgan actuant, excepte
el que disposa la normativa duanera o en supòsits de
comprovacions censals o relatives a l’aplicació de mèto-
des objectius de tributació. En este procediment té espe-
cial importància deixar constància dels extrems compro-
vats i les actuacions realitzades a l’efecte d’un posterior
procediment inspector.

El capítol IV del títol III, dedicat a les actuacions i
procediment d’inspecció, presenta una regulació més
completa i estructurada que la Llei 230/1963, de 28
de desembre, General Tributària, amb incorporació dels
preceptes reglamentaris de major profunditat i novetats
importants en la terminació del procediment. El capítol
està dividit en dos seccions, una de relativa a les dis-
posicions generals i una altra de relativa al procediment
inspector.

Dins de la secció 2, destaca la detallada regulació
del termini de duració del procediment inspector i els
efectes del seu incompliment i, especialment, la nova
modalitat d’actes amb acord, que constituïx una de les
principals modificacions que introduïx la nova llei, com
a instrument al servici de l’objectiu ja assenyalat de reduir
la conflictivitat en l’àmbit tributari.

Les actes amb acord estan previstes per a supòsits
d’especial dificultat en l’aplicació de la norma al cas con-
cret, o per a l’estimació o valoració d’elements de l’o-
bligació tributària d’incerta quantificació. L’acord es per-
fecciona amb la subscripció de l’acta, per a la qual cosa
serà necessari autorització de l’òrgan competent per a
liquidar i la constitució d’un depòsit, un aval o una asse-
gurança de caució. En cas d’imposició de sancions, s’a-
plicarà una reducció del 50 per cent sobre l’import de
la sanció sempre que no s’interpose recurs contenciós
administratiu. La liquidació i la sanció no podran ser
objecte de recurs en via administrativa.

El capítol V, relatiu a les actuacions i el procediment
de recaptació, suposa una millor sistematització de les
normes reguladores de la recaptació, amb incorporació
d’alguns preceptes especialment rellevants del vigent
Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial
Decret 1684/1990, de 20 de desembre. Destaca en
este capítol la delimitació de les facultats dels òrgans
de recaptació, la revisió dels motius d’impugnació contra
la providència de constrenyiment i les diligències d’em-
bargament, la flexibilització de l’orde d’embargament i
la regulació del procediment contra responsables i suc-
cessors.

V

El títol IV regula, a diferència de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, General Tributària, la potestat san-
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cionadora en matèria tributària de manera autònoma
i separada del deute tributari, tant els aspectes materials
de tipificació d’infraccions i sancions com els procedi-
mentals, estos últims absents en la dita llei.

S’enumeren en el capítol I els principis de la potestat
sancionadora en matèria administrativa amb les espe-
cialitats que presenten en matèria tributària. Dins del
capítol II s’indiquen els subjectes infractors i es regulen
les figures dels responsables i els successors en les san-
cions. També, com a conseqüència de la separació con-
ceptual del deute tributari, es regula de manera espe-
cífica per a les sancions les causes d’extinció de la res-
ponsabilitat, especialment la prescripció.

Pel que fa a la tipificació de les infraccions i al càlcul
de les sancions, és un dels aspectes de la nova llei que
presenta importants modificacions, en revisar-se en pro-
funditat el règim sancionador de la Llei 230/1963, de
28 de desembre, General Tributària, a fi d’incrementar
la seguretat jurídica en la seua aplicació i potenciar l’as-
pecte subjectiu de la conducta dels obligats en la mateixa
tipificació de les infraccions, de manera que les sancions
més elevades queden reservades als supòsits de major
culpabilitat.

En primer lloc, s’adopta la classificació tripartida d’in-
fraccions lleus, greus i molt greus de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, la qual cosa suposa superar la distinció clàssica
entre el concepte d’infracció greu, com a generadora
de perjuí econòmic per a la Hisenda Pública que és san-
cionada amb multa percentual, i el d’infracció simple,
com a aquella que no genera perjuí econòmic i és san-
cionada amb multa fixa. En el nou sistema, les infraccions
que generen perjuí econòmic es classifiquen en lleus,
greus o molt greus segons el grau de culpabilitat que
concórrega en la conducta del presumpte infractor, de
manera que la infracció serà greu si ha existit ocultació,
s’han utilitzat factures falses o hi ha anomalies comp-
tables que no superen una determinada proporció, i molt
greu, si s’han utilitzat mitjans fraudulents. En absència
d’ambdós circumstàncies, la infracció serà sempre lleu,
així com en els casos en què, per raó de la quantia
del deute descobert, la mateixa llei li atorga eixa qua-
lificació.

Per la seua banda, les infraccions que no generen
perjuí econòmic s’inclouen en una de les tres categories
segons la gravetat del comportament, i s’establix en
alguns casos la seua sanció de manera percentual pre-
nent com a base altres magnituds diferents del deute
deixat d’ingressar. Es reforcen especialment les sancions
per incompliment del deure de subministrar informació
a l’Administració tributària i per resistència, obstrucció,
excusa o negativa a l’actuació d’esta.

D’altra banda, destaca la tipificació de noves infrac-
cions, com la so�icitud indeguda de devolucions ometent
dades rellevants o falsejant dades sense que s’hagen
arribat a obtindre, o l’incompliment del deure de sigil
per part de retenidors i obligats a realitzar ingressos a
compte, així com la inclusió de sancions regulades fins
ara en lleis especials, com la comunicació incorrecta o
la no-comunicació de dades al pagador de rendes sot-
meses a retenció o ingrés a compte. Desapareix, en canvi,
la tipificació genèrica com a infracció de qualsevol incom-
pliment d’obligacions o deures exigits per la normativa
tributària, per exigències del principi de tipicitat en matè-
ria sancionadora.

En segon lloc, pel que fa a la quantificació de les
sancions, i a fi d’incrementar la seguretat jurídica, s’es-
tablixen en cada cas els criteris de graduació aplicables
i el percentatge fix que representen, de manera que la
suma de tots els concurrents coincidix amb la sanció
màxima que es pot imposar.

En tercer lloc, es revisa el sistema de reducció de
les sancions per conformitat o acord del contribuent.
A més de la reducció del 30 per cent per al cas de
conformitat amb la proposta de regularització, que es
manté, s’inclou una reducció del 50 per cent per a la
nova modalitat d’actes amb acord, sempre que no s’im-
pugne la liquidació ni la sanció en via contenciosa admi-
nistrativa i s’ingresse abans de la finalització del període
voluntari si s’ha aportat aval o certificat d’assegurança
de caució. També s’inclou, a fi de reduir el nombre de
recursos contra sancions, una reducció del 25 per cent
per a tots els casos, excepte les actes amb acord, en
què l’import de la sanció s’ingresse en termini voluntari
i no s’interpose recurs contra la sanció ni contra la
liquidació.

Finalment, a diferència de la Llei 230/1963, de 28
de desembre, General Tributària, la nova llei conté les
normes fonamentals del procediment sancionador en
matèria tributària; destacant en este sentit, igual que
en altres parts de la llei, les especialitats tributàries res-
pecte a les normes generals del procediment sancio-
nador en matèria administrativa, que seran d’aplicació
en allò que no es preveu en la norma tributària.

S’establix la regla general del procediment separat,
encara que, amb vista a l’economia processal, s’exceptua
en els supòsits d’actes amb acord i en els casos de
renúncia de l’obligat tributari, a fi de millorar la seguretat
jurídica. També es manté en la llei el termini màxim
de tres mesos des de la liquidació per a iniciar el pro-
cediment sancionador que resulte d’un procediment de
verificació de dades, comprovació o inspecció, i s’amplia
als procediments sancionadors que resulten d’un pro-
cediment iniciat per mitjà de declaració. En matèria de
recursos contra sancions, es manté que l’execució d’es-
tes quedarà automàticament suspesa sense necessitat
d’aportar garantia per la presentació d’un recurs o recla-
mació i, d’acord amb la més recent doctrina jurispru-
dencial, s’establix que no s’exigiran interessos de demora
fins que la sanció siga ferma en via administrativa. Igual-
ment, la impugnació de les sancions no determina la
pèrdua de la reducció per conformitat excepte en el men-
cionat cas de les actes amb acord.

VI

El títol V, relatiu a la revisió en via administrativa, conté
també importants modificacions respecte a la regulació que
sobre esta matèria recollia la Llei 230/1963, de 28
de desembre, General Tributària, sota la rúbrica de «ges-
tió tributària» en la seua accepció més àmplia, ja supe-
rada en la nova llei. El títol V regula totes les modalitats
de revisió d’actes en matèria tributària, establix una regu-
lació més detallada dels procediments especials de revi-
sió i del recurs de reposició, inclou preceptes fins a este
moment reglamentaris, i incorpora les principals normes
de les reclamacions economicoadministratives fins ara
contingudes en el Reial Decret Legislatiu 2795/1980,
de 12 de desembre, pel qual s’articula la Llei 39/1980,
de 5 de juliol, de Bases sobre Procediment Economi-
coadministratiu, que per este motiu posa fi a la seua
vigència.

Respecte als procediments especials de revisió, des-
taca l’aproximació a la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, tant en l’enume-
ració de les causes de nu�itat de ple dret com en la
desaparició del procediment de revisió d’actes anu�a-
bles, i s’exigix per a obtindre la seua revisió la prèvia
declaració de lesivitat i la posterior impugnació en via
contenciosa administrativa. També destaca la regulació
en l’àmbit tributari del procediment de revocació per
a revisar actes en benefici dels interessats.
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Pel que afecta el recurs de reposició, s’amplien a un
mes els terminis per a interposar i per a notificar la reso-
lució d’este recurs, i s’arrepleguen les principals normes
de tramitació i suspensió fins ara contingudes en el Reial
Decret 2244/1979, de 7 de setembre.

En la regulació de les reclamacions economicoadmi-
nistratives s’amplia també a un mes el termini d’inter-
posició, i s’introduïxen igualment importants novetats
amb la finalitat d’agilitzar la resolució de les reclamacions
i disminuir el nombre d’assumptes pendents en els tri-
bunals economicoadministratius. En este sentit, destaca
la creació d’òrgans unipersonals que podran resoldre
reclamacions, en única instància i en terminis més curts,
en relació amb determinades matèries i quanties, a més
d’intervindre, dins del procediment general, en la reso-
lució d’inadmissibilitats o qüestions incidentals o en l’arxi-
vament d’actuacions en cas de caducitat, renúncia, desis-
timent o satisfacció extraprocessal.

En matèria de recursos extraordinaris, s’establix un
nou recurs d’alçada per a la unificació de doctrina contra
les resolucions del Tribunal Economicoadministratiu Cen-
tral, del qual coneixerà una Sala especial de nova creació
en què participen, a més de membres del mateix Tri-
bunal, el director general de Tributs, el director general
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, el director
general o de Departament de què depenga funcional-
ment l’òrgan que va dictar l’acte i el president del Consell
per a la Defensa del Contribuent. Esta mesura comple-
menta la del caràcter vinculant de les consultes tribu-
tàries per a fer efectiva la unificació de criteris en l’ac-
tuació de tota l’Administració tributària.

D’altra banda, es manté el recurs extraordinari de
revisió contra els actes en matèria tributària i les reso-
lucions economicoadministratives fermes, tant de les
proves que siguen de difícil o impossible aportació a
l’hora de dictar-se la resolució com de les de nova obten-
ció, per la qual cosa s’adapta així al que disposa la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Adminis-
tratiu Comú.

Finalment, esta llei conté 16 disposicions addicionals,
cinc de transitòries, una de derogatòria i 11 de finals.
Entre estes, destaca la disposició addicional onze, que
regula les reclamacions economicoadministratives en
matèria no tributària, i la disposició addicional tretze,
que regula la participació de les comunitats autònomes
en els Tribunals Economicoadministratius. Les disposi-
cions transitòries, per la seua banda, determinen el règim
aplicable, en matèria de procediments i normes subs-
tantives, que facilite el trànsit d’una norma a una altra.
A més, cal mencionar que les disposicions finals primera
a deu modifiquen la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes
i Preus Públics, i el Reial Decret Legislatiu 1091/1988,
de 23 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei General Pressupostària, per a adequar la definició
de taxa al concepte recollit en la Llei General Tributària
i per a modificar les referències a esta llei contingudes
en la Llei General Pressupostària, i, amb l’objecte d’a-
dequar les referències relatives a les infraccions i san-
cions contingudes en altres lleis tributàries, es modifi-
quen diferents articles de la Llei 19/1991, de 6 de juny,
de l’Impost sobre el Patrimoni; la Llei 29/1987, de 18
de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions;
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre
el Valor Afegit; la Llei 38/1992, de 28 de desembre,
d’Impostos Especials; la Llei 20/1990, de 19 de desem-
bre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives, i la Llei
20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes
fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries.

A l’efecte d’assegurar l’adequada implantació dels
procediments, mitjans de gestió i el necessari desple-
gament reglamentari, s’establix l’entrada en vigor de la
Llei l’1 de juliol de 2004.

VII

Tota norma integrant de l’ordenament jurídic ha de
ser concebuda perquè la seua comprensió per part dels
destinataris siga tan senzilla com possible, de manera
que es facilite el compliment dels drets, deures i obli-
gacions continguts en esta. Atesa l’extensió i complexitat
que necessàriament acompanya una Llei General Tribu-
tària amb vocació codificadora, es considera oportuna
la inclusió d’un índex d’articles que permeta la ràpida
localització i ubicació sistemàtica dels preceptes de la
llei.

Títol I.
Disposicions generals de l’ordenament tributari.
Capítol I. Principis generals.
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
Article 2. Concepte, fins i classes dels tributs.
Article 3. Principis de l’ordenació i aplicació del sis-

tema tributari.
Article 4. Potestat tributària.
Article 5. L’Administració tributària.
Article 6. Impugnabilitat dels actes d’aplicació dels

tributs i d’imposició de sancions.

Capítol II. Normes tributàries.
Secció 1a. Fonts normatives.
Article 7. Fonts de l’ordenament tributari.
Article 8. Reserva de Llei tributària.
Article 9. Identificació i derogació expressa de les

normes tributàries.

Secció 2a. Aplicació de les normes tributàries.
Article 10. Àmbit temporal de les normes tributà-

ries.
Article 11. Criteris de subjecció a les normes tri-

butàries.

Secció 3a. Interpretació, qualificació i integració.
Article 12. Interpretació de les normes tributàries.
Article 13. Qualificació.
Article 14. Prohibició de l’analogia.
Article 15. Conflicte en l’aplicació de la norma tri-

butària.
Article 16. Simulació.

Títol II.
Els tributs.
Capítol I. Disposicions generals.
Secció 1a. La relació juridicotributària.
Article 17. La relació juridicotributària.
Article 18. Indisponibilidat del crèdit tributari.

Secció 2a. Les obligacions tributàries.
Subsecció 1a. L’obligació tributària principal.
Article 19. Obligació tributària principal.
Article 20. Fet imposable.
Article 21. Meritació i exigibilitat.
Article 22. Exempcions.

Subsecció 2a. L’obligació tributària de realitzar
pagaments a compte.

Article 23. Obligació tributària de realitzar paga-
ments a compte.

Subsecció 3a. Les obligacions entre particulars
resultants del tribut.

Article 24. Obligacions entre particulars resultants
del tribut.
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Subsecció 4a. Les obligacions tributàries accessò-
ries.

Article 25. Obligacions tributàries accessòries.
Article 26. Interés de demora.
Article 27. Recàrrecs per declaració extemporània

sense requeriment previ.
Article 28. Recàrrecs del període executiu.

Subsecció 5a. Les obligacions tributàries formals.

Article 29. Obligacions tributàries formals.

Secció 3a. Les obligacions i deures de l’Adminis-
tració tributària.

Article 30. Obligacions i deures de l’Administració
tributària.

Article 31. Devolucions derivades de la normativa
de cada tribut.

Article 32. Devolució d’ingressos indeguts.
Article 33. Reembossament dels costos de les

garanties.

Secció 4a. Els drets i garanties dels obligats tribu-
taris.

Article 34. Drets i garanties dels obligats tributaris.

Capítol II. Obligats tributaris.

Secció 1a. Classes d’obligats tributaris.

Article 35. Obligats tributaris.
Article 36. Subjectes passius: contribuent i substitut

del contribuent.
Article 37. Obligats a realitzar pagaments a compte.
Article 38. Obligats en les obligacions entre parti-

culars resultants del tribut.

Secció 2a. Successors.

Article 39. Successors de persones físiques.
Article 40. Successors de persones jurídiques i d’en-

titats sense personalitat.

Secció 3a. Responsables tributaris.

Article 41. Responsabilitat tributària.
Article 42. Responsables solidaris.
Article 43. Responsables subsidiaris.

Secció 4a. La capacitat d’obrar en l’orde tributari.

Article 44. Capacitat d’obrar.
Article 45. Representació legal.
Article 46. Representació voluntària.
Article 47. Representació de persones o entitats no

residents.

Secció 5a. El domicili fiscal.

Article 48. Domicili fiscal.

Capítol III. Elements de quantificació de l’obligació
tributària principal i de l’obligació de realitzar pagaments
a compte.

Article 49. Quantificació de l’obligació tributària
principal i de l’obligació de realitzar pagaments a compte.

Article 50. Base imposable: concepte i mètodes de
determinació.

Article 51. Mètode d’estimació directa.
Article 52. Mètode d’estimació objectiva.
Article 53. Mètode d’estimació indirecta.
Article 54. Base liquidable.
Article 55. Tipus de gravamen.
Article 56. Quota tributària.
Article 57. Comprovació de valors.

Capítol IV. El deute tributari.
Secció 1a. Disposicions generals.
Article 58. Deute tributari.
Article 59. Extinció del deute tributari.

Secció 2a. El pagament.
Article 60. Formes de pagament.
Article 61. Moment del pagament.
Article 62. Terminis per al pagament.
Article 63. Imputació de pagaments.
Article 64. Consignació del pagament.
Article 65. Ajornament i fraccionament del paga-

ment.

Secció 3a. La prescripció.
Article 66. Terminis de prescripció.
Article 67. Còmput dels terminis de prescripció.
Article 68. Interrupció dels terminis de prescripció.
Article 69. Extensió i efectes de la prescripció.
Article 70. Efectes de la prescripció en relació amb

les obligacions formals.

Secció 4a. Altres formes d’extinció del deute tribu-
tari.

Article 71. Compensació.
Article 72. Compensació a instància de l’obligat

tributari.
Article 73. Compensació d’ofici.
Article 74. Extinció de deutes de les Entitats de Dret

públic per mitjà de deduccions sobre transferències.
Article 75. Condonació.
Article 76. Baixa provisional per insolvència.

Secció 5a. Garanties del deute tributari.
Article 77. Dret de prelació.
Article 78. Hipoteca legal tàcita.
Article 79. Afecció de béns.
Article 80. Dret de retenció.
Article 81. Mesures cautelars.
Article 82. Garanties per a l’ajornament i fraccio-

nament del pagament del deute tributari.

Títol III.
L’aplicació dels tributs.
Capítol I. Principis generals.
Secció 1a. Procediments tributaris.
Article 83. Àmbit de l’aplicació dels tributs.
Article 84. Competència territorial en l’aplicació dels

tributs.

Secció 2a. Informació i assistència als obligats tri-
butaris.

Article 85. Deure d’informació i assistència als obli-
gats tributaris.

Article 86. Publicacions.
Article 87. Comunicacions i actuacions d’informa-

ció.
Article 88. Consultes tributàries escrites.
Article 89. Efectes de les contestacions a consultes

tributàries escrites.
Article 90. Informació amb caràcter previ a l’adqui-

sició o transmissió de béns immobles.
Article 91. Acords previs de valoració.

Secció 3a. Co�aboració social en l’aplicació dels
tributs.

Article 92. Co�aboració social.
Article 93. Obligacions d’informació.
Article 94. Autoritats sotmeses al deure d’informar

i de co�aborar.
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Article 95. Caràcter reservat de les dades amb trans-
cendència tributària.

Secció 4a. Tecnologies informàtiques i telemàti-
ques.

Article 96. Utilització de tecnologies informàtiques
i telemàtiques.

Capítol II. Normes comunes sobre actuacions i pro-
cediments tributaris.

Article 97. Regulació de les actuacions i procedi-
ments tributaris.

Secció 1a. Especialitats dels procediments adminis-
tratius en matèria tributària.

Subsecció 1a. Fases dels procediments tributaris.

Article 98. Iniciació dels procediments tributaris.
Article 99. Desenvolupament de les actuacions i

procediments tributaris.
Article 100. Terminació dels procediments tributaris.

Subsecció 2a. Liquidacions tributàries.

Article 101. Les liquidacions tributàries: concepte
i classes.

Article 102. Notificació de les liquidacions tributà-
ries.

Subsecció 3a. Obligació de resoldre i terminis de
resolució.

Article 103. Obligació de resoldre.
Article 104. Terminis de resolució i efectes de la

falta de resolució expressa.

Secció 2a. Prova.

Article 105. Càrrega de la prova.
Article 106. Normes sobre mitjans i valoració de

la prova.
Article 107. Valor probatori de les diligències.
Article 108. Presumpcions en matèria tributària.

Secció 3a. Notificacions.

Article 109. Notificacions en matèria tributària.
Article 110. Lloc de pràctica de les notificacions.
Article 111. Persones legitimades per a rebre les

notificacions.
Article 112. Notificació per compareixença.

Secció 4a. Entrada en el domicili dels obligats tri-
butaris.

Article 113. Autorització judicial per a l’entrada en
el domicili dels obligats tributaris.

Secció 5a. Denúncia pública.

Article 114. Denúncia pública.

Secció 6a. Potestats i funcions de comprovació i
investigació.

Article 115. Potestats i funcions de comprovació
i investigació.

Article 116. Pla de Control Tributari.

Capítol III. Actuacions i procediment de gestió tri-
butària.

Secció 1a. Disposicions generals.

Article 117. La gestió tributària.
Article 118. Formes d’iniciació de la gestió tribu-

tària.
Article 119. Declaració tributària.
Article 120. Autoliquidacions.

Article 121. Comunicació de dades.
Article 122. Declaracions, autoliquidacions i comu-

nicacions complementàries o substitutives.

Secció 2a. Procediments de gestió tributària.
Article 123. Procediments de gestió tributària.

Subsecció 1a. Procediment de devolució iniciat per
mitjà d’autoliquidació, so�icitud o comunicació de dades.

Article 124. Iniciació del procediment de devolució.
Article 125. Devolucions derivades de la presenta-

ció d’autoliquidacions.
Article 126. Devolucions derivades de la presenta-

ció de so�icituds o comunicacions de dades.
Article 127. Terminació del procediment de devo-

lució.

Subsecció 2a. Procediment iniciat per mitjà de
declaració.

Article 128. Iniciació del procediment de gestió tri-
butària per mitjà de declaració.

Article 129. Tramitació del procediment iniciat per
mitjà de declaració.

Article 130. Terminació del procediment iniciat per
mitjà de declaració.

Subsecció 3a. Procediment de verificació de dades.
Article 131. Procediment de verificació de dades.
Article 132. Iniciació i tramitació del procediment

de verificació de dades.
Article 133. Terminació del procediment de verifi-

cació de dades.

Subsecció 4a. Procediment de comprovació de
valors.

Article 134. Pràctica de la comprovació de valors.
Article 135. Taxació pericial contradictòria.

Subsecció 5a. Procediment de comprovació limitada.
Article 136. La comprovació limitada.
Article 137. Iniciació del procediment de compro-

vació limitada.
Article 138. Tramitació del procediment de compro-

vació limitada.
Article 139. Terminació del procediment de com-

provació limitada.
Article 140. Efectes de la regularització practicada

en el procediment de comprovació limitada.

Capítol IV. Actuacions i procediment d’inspecció.
Secció 1a. Disposicions generals.
Subsecció 1a. Funcions i facultats.
Article 141. La inspecció tributària.
Article 142. Facultats de la inspecció dels tributs.

Subsecció 2a. Documentació de les actuacions de
la inspecció.

Article 143. Documentació de les actuacions de la
inspecció.

Article 144. Valor probatori de les actes.

Secció 2a. Procediment d’inspecció.
Subsecció 1a. Normes generals.
Article 145. Objecte del procediment d’inspecció.
Article 146. Mesures cautelars en el procediment

d’inspecció.

Subsecció 2a. Iniciació i desenvolupament.
Article 147. Iniciació del procediment d’inspecció.
Article 148. Abast de les actuacions del procedi-

ment d’inspecció.
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Article 149. So�icitud de l’obligat tributari d’una ins-
pecció de caràcter general.

Article 150. Termini de les actuacions inspectores.
Article 151. Lloc de les actuacions inspectores.
Article 152. Horari de les actuacions inspectores.

Subsecció 3a. Terminació de les actuacions inspec-
tores.

Article 153. Contingut de les actes.
Article 154. Classes d’actes segons la seua trami-

tació.
Article 155. Actes amb acord.
Article 156. Actes de conformitat.
Article 157. Actes de disconformitat.

Subsecció 4a. Disposicions especials.

Article 158. Aplicació del mètode d’estimació indi-
recta.

Article 159. Informe preceptiu per a la declaració
del conflicte en l’aplicació de la norma tributària.

Capítol V. Actuacions i procediment de recaptació.

Secció 1a. Disposicions generals.

Article 160. La recaptació tributària.
Article 161. Recaptació en període executiu.
Article 162. Facultats de la recaptació tributària.

Secció 2a. Procediment de constrenyiment.

Subsecció 1a. Normes generals.

Article 163. Caràcter del procediment de constre-
nyiment.

Article 164. Concurrència de procediments.
Article 165. Suspensió del procediment de cons-

trenyiment.
Article 166. Conservació d’actuacions.

Subsecció 2a. Iniciació i desenvolupament del pro-
cediment de constrenyiment.

Article 167. Iniciació del procediment de constre-
nyiment.

Article 168. Execució de garanties.
Article 169. Pràctica de l’embargament de béns i

drets.
Article 170. Diligència d’embargament i anotació

preventiva.
Article 171. Embargament de béns o drets en enti-

tats de crèdit o de depòsit.
Article 172. Alienació dels béns embargats.

Subsecció 3a. Terminació del procediment de cons-
trenyiment.

Article 173. Terminació del procediment de cons-
trenyiment.

Secció 3a. Procediment davant de responsables i
successors.

Subsecció 1a. Procediment davant dels responsa-
bles.

Article 174. Declaració de responsabilitat.
Article 175. Procediment per a exigir la responsa-

bilitat solidària.
Article 176. Procediment per a exigir la responsa-

bilitat subsidiària.

Subsecció 2a. Procediment davant dels successors.

Article 177. Procediment de recaptació davant dels
successors.

Títol IV.

La potestat sancionadora.

Capítol I. Principis de la potestat sancionadora en
matèria tributària.

Article 178. Principis de la potestat sancionadora.
Article 179. Principi de responsabilitat en matèria

d’infraccions tributàries.
Article 180. Principi de no concurrència de sancions

tributàries.

Capítol II. Disposicions generals sobre infraccions
i sancions tributàries.

Secció 1a. Subjectes responsables de les infrac-
cions i sancions tributàries.

Article 181. Subjectes infractors.
Article 182. Responsables i successors de les san-

cions tributàries.

Secció 2a. Concepte i classes d’infraccions i san-
cions tributàries.

Article 183. Concepte i classes d’infraccions tribu-
tàries.

Article 184. Qualificació de les infraccions tributà-
ries.

Article 185. Classes de sancions tributàries.
Article 186. Sancions no pecuniàries per infraccions

greus o molt greus.

Secció 3a. Quantificació de les sancions tributàries
pecuniàries.

Article 187. Criteris de graduació de les sancions
tributàries.

Article 188. Reducció de les sancions.

Secció 4a. Extinció de la responsabilitat derivada
de les infraccions i de les sancions tributàries.

Article 189. Extinció de la responsabilitat derivada
de les infraccions tributàries.

Article 190. Extinció de les sancions tributàries.

Capítol III. Classificació de les infraccions i sancions
tributàries.

Article 191. Infracció tributària per haver deixat d’in-
gressar el deute tributari que haja resultat d’una auto-
lituidació.

Article 192. Infracció tributària per haver incomplit
l’obligació de presentar de manera completa i correcta
declaracions o documents necessaris per a realitzar liqui-
dacions.

Article 193. Infracció tributària per haver obtingut
indegudament devolucions.

Article 194. Infracció tributària per haver so�icitat
indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.

Article 195. Infracció tributària per haver determinat
o haver acreditat improcedentment partides positives o
negatives o crèdits tributaris aparents.

Article 196. Infracció tributària per haver imputat
incorrectament o no haver imputat bases imposables,
rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim
d’imputació de rendes.

Article 197. Infracció tributària per haver imputat
incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments
a compte per les entitats sotmeses a un règim d’im-
putació de rendes.

Article 198. Infracció tributària per no haver pre-
sentat en termini autoliquidacions o declaracions sense
que es produïsca perjuí econòmic o per haver incomplit
l’obligació de comunicar el domicili fiscal o per haver
incomplit les condicions de determinades autoritzacions.
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Article 199. Infracció tributària per haver presentat
incorrectament autoliquidacions o declaracions sense
que es produïsca perjuí econòmic o contestacions a
requeriments individualitzats d’informació.

Article 200. Infracció tributària per haver incomplit
obligacions comptables i registrals.

Article 201. Infracció tributària per haver incomplit
obligacions de facturació o documentació.

Article 202. Infracció tributària per haver incomplit
les obligacions relatives a la utilització del número d’i-
dentificació fiscal o d’altres números o codis.

Article 203. Infracció tributària per resistència, obs-
trucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Admi-
nistració tributària.

Article 204. Infracció tributària per haver incomplit
el deure de sigil exigit als retenidors i als obligats a rea-
litzar ingressos a compte.

Article 205. Infracció tributària per haver incomplit
l’obligació de comunicar correctament dades al pagador
de rendes sotmeses a retenció o ingrés a compte.

Article 206. Infracció per haver incomplit l’obligació
d’entregar el certificat de retencions o ingressos a compte.

Capítol IV. Procediment sancionador en matèria tri-
butària.

Article 207. Regulació del procediment sancionador
en matèria tributària.

Article 208. Procediment per a la imposició de san-
cions tributàries.

Article 209. Iniciació del procediment sancionador
en matèria tributària.

Article 210. Instrucció del procediment sancionador
en matèria tributària.

Article 211. Terminació del procediment sanciona-
dor en matèria tributària.

Article 212. Recursos contra sancions.

Títol V.

Revisió en via administrativa.

Capítol I. Normes comunes.

Article 213. Mitjans de revisió.
Article 214. Capacitat i representació, prova, noti-

ficacions i terminis de resolució.
Article 215. Motivació de les resolucions.

Capítol II. Procediments especials de revisió.

Article 216. Classes de procediments especials de
revisió.

Secció 1a. Procediment de revisió d’actes nuls de
ple dret.

Article 217. Declaració de nu�itat de ple dret.

Secció 2a. Declaració de lesivitat d’actes anu�ables.

Article 218. Declaració de lesivitat.

Secció 3a. Revocació.

Article 219. Revocació d’actes d’aplicació dels tri-
buts i d’imposició de sancions.

Secció 4a. Rectificació d’errors.

Article 220. Rectificació d’errors.

Secció 5a. Devolució d’ingressos indeguts.

Article 221. Procediment per a la devolució d’in-
gressos indeguts.

Capítol III. Recurs de reposició.
Article 222. Objecte i naturalesa del recurs de repo-

sició.
Article 223. Iniciació i tramitació del recurs de repo-

sició.
Article 224. Suspensió de l’execució de l’acte

recorregut en reposició.
Article 225. Resolució del recurs de reposició.

Capítol IV. Reclamacions economicoadministrati-
ves.

Secció 1a. Disposicions generals.
Subsecció 1a. Àmbit de les reclamacions economi-

coadministratives.
Article 226. Àmbit d’aplicació de les reclamacions

economicoadministratives.
Article 227. Actes susceptibles de reclamació eco-

nomicoadministrativa.

Subsecció 2a. Organització i competències.
Article 228. Òrgans economicoadministratius.
Article 229. Competències dels Tribunals Economi-

coadministratius.
Article 230. Acumulació de reclamacions economi-

coadministratives.
Article 231. Funcionament dels Tribunals Economi-

coadministratius.

Subsecció 3a. Interessats.
Article 232. Legitimats i interessats en les reclama-

cions economicoadministratives.

Subsecció 4a. Suspensió.
Article 233. Suspensió de l’execució de l’acte

impugnat en via economicoadministrativa.

Secció 2a. Procediment general economicoadminis-
tratiu.

Article 234. Normes generals.

Subsecció 1a. Procediment en única o primera ins-
tància.

Article 235. Iniciació.
Article 236. Tramitació.
Article 237. Extensió de la revisió en via economi-

coadministrativa.
Article 238. Terminació.
Article 239. Resolució.
Article 240. Termini de resolució.

Subsecció 2a. Recursos en via economicoadminis-
trativa.

Article 241. Recurs d’alçada ordinari.
Article 242. Recurs extraordinari d’alçada per a la

unificació de criteri.
Article 243. Recurs extraordinari per a la unificació

de doctrina.
Article 244. Recurs extraordinari de revisió.

Secció 3a. Procediment abreviat davant d’òrgans
unipersonals.

Article 245. Àmbit d’aplicació.
Article 246. Iniciació.
Article 247. Tramitació i resolució.
Article 248. Recursos.

Secció 4a. Recurs contenciós administratiu.
Article 249. Recurs contenciós administratiu.
Disposició addicional primera. Exaccions parafis-

cals.
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Disposició addicional segona. Normativa aplicable
als recursos públics de la Seguretat Social.

Disposició addicional tercera. Ciutats amb Estatut
d’Autonomia de Ceuta i Melilla.

Disposició addicional quarta. Normes relatives a les
Hisendes Locals.

Disposició addicional quinta. Declaracions censals.
Disposició addicional sexta. Número d’identificació

fiscal.
Disposició addicional sèptima. Responsabilitat soli-

dària de les comunitats autònomes i de les Corporacions
Locals.

Disposició addicional octava. Procediments concur-
sals.

Disposició addicional novena. Competències en
matèria del deure d’informació.

Disposició addicional deu. Exacció de la responsa-
bilitat civil per delicte contra la Hisenda Pública.

Disposició addicional onze. Reclamacions economi-
coadministratives en altres matèries.

Disposició addicional dotze. Composició dels Tribu-
nals Economicoadministratius.

Disposició addicional tretze. Participació de les
comunitats autònomes en els Tribunals Economicoad-
ministratius.

Disposició addicional catorze. Quantia de les recla-
macions economicoadministratives.

Disposició addicional quinze. Normes relatives al
Cadastre Immobiliari.

Disposició addicional setze. Utilització de mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics en les reclamacions
economicoadministratives.

Disposició transitòria primera. Recàrrecs del període
executiu, interés de demora i interés legal i responsa-
bilitat en contractes i subcontractes.

Disposició transitòria segona. Consultes tributàries
escrites i informació sobre el valor de béns immobles.

Disposició transitòria tercera. Procediments tributa-
ris.

Disposició transitòria quarta. Infraccions i sancions
tributàries.

Disposició transitòria quinta. Reclamacions econo-
micoadministratives.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Disposició final primera. Modificació de la Llei

8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus públics.
Disposició final segona. Modificació del Reial Decret

Legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, pel qual s’a-
prova el text refós de la Llei General Pressupostària.

Disposició final tercera. Modificació de la Llei
19/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni.

Disposició final quarta. Modificació de la Llei
29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Suc-
cessions i Donacions.

Disposició final quinta. Modificació de la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor
Afegit.

Disposició final sexta. Modificació de la Llei
38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials.

Disposició final sèptima. Modificació de la Llei
20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de
les Cooperatives.

Disposició final octava. Modificació de la Llei
20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes
fiscals del Règim econòmic fiscal de Canàries.

Disposició final novena. Habilitació normativa.
Disposició final deu. Desplegament normatiu d’ac-

tuacions i procediments per mitjans electrònics, infor-
màtics i telemàtics i relatius a mitjans d’autenticació.

Disposició final onze. Entrada en vigor.

TÍTOL I

Disposicions generals de l’ordenament
tributari

CAPÍTOL I

Principis generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Esta llei establix els principis i les normes jurí-
diques generals del sistema tributari espanyol, i s’aplicarà
a totes les Administracions tributàries en virtut d’això
i amb l’abast que es deriva de l’article 149.1.1, 8, 14
i 18 de la Constitució.

2. El que establix esta llei s’entendrà sense perjuí
del que disposen les lleis que aproven el Conveni i el
Concert Econòmic en vigor, respectivament, en la Comu-
nitat Foral de Navarra i en els Territoris Històrics del
País Basc.

Article 2. Concepte, fins i classes dels tributs.

1. Els tributs són els ingressos públics que consis-
tixen en prestacions pecuniàries exigides per una Admi-
nistració pública com a conseqüència de la realització
del supòsit de fet a què la llei vincula el deure de con-
tribuir, amb el fi primordial d’obtindre els ingressos neces-
saris per al sosteniment dels gastos públics.

Els tributs, a més de ser mitjans per a obtindre els
recursos necessaris per al sosteniment dels gastos
públics, podran servir com a instruments de la política
econòmica general i podran tendre la realització dels
principis i fins continguts en la Constitució.

2. Els tributs, siga quina siga la seua denominació,
es classifiquen en taxes, contribucions especials i impos-
tos:

a) Taxes són els tributs el fet imposable dels quals
consistix en la utilització privativa o l’aprofitament espe-
cial del domini públic, la prestació de servicis o la rea-
lització d’activitats en règim de dret públic que es refe-
risquen, afecten o beneficien de manera particular a l’o-
bligat tributari, quan els servicis o activitats no siguen
de so�icitud o recepció voluntària per als obligats tri-
butaris o no es presten o realitzen pel sector privat.

S’entendrà que els servicis es presten o les activitats
es realitzen en règim de dret públic quan es duguen
a terme per mitjà de qualsevol de les formes previstes
en la legislació administrativa per a la gestió del servici
públic i la seua titularitat corresponga a un ens públic.

b) Contribucions especials són els tributs el fet impo-
sable dels quals consistix en l’obtenció per l’obligat tri-
butari d’un benefici o d’un augment de valor dels seus
béns com a conseqüència de la realització d’obres públi-
ques o de l’establiment o ampliació de servicis públics.

c) Impostos són els tributs exigits sense contrapres-
tació el fet imposable dels quals està constituït per nego-
cis, actes o fets que posen de manifest la capacitat eco-
nòmica del contribuent.

Article 3. Principis de l’ordenació i aplicació del sistema
tributari.

1. L’ordenació del sistema tributari es basa en la
capacitat econòmica de les persones obligades a satisfer
els tributs i en els principis de justícia, generalitat, igual-
tat, progressivitat, equitativa distribució de la càrrega tri-
butària i no confiscatorietat.



Suplement núm. 1 Dijous 1 gener 2004 97

2. L’aplicació del sistema tributari es basarà en els
principis de proporcionalitat, eficàcia i limitació de costos
indirectes derivats del compliment d’obligacions formals,
i assegurarà el respecte dels drets i garanties dels obli-
gats tributaris.

Article 4. Potestat tributària.

1. La potestat originària per a establir tributs corres-
pon exclusivament a l’Estat, mitjançant una llei.

2. Les comunitats autònomes i les entitats locals
podran establir i exigir tributs, d’acord amb la Constitució
i les lleis.

3. Les altres entitats de dret públic podran exigir
tributs quan una llei així ho determine.

Article 5. L’Administració tributària.

1. A l’efecte d’esta llei, l’Administració tributària
estarà integrada pels òrgans i entitats de dret públic
que exercisquen les funcions regulades en els seus títols
III, IV i V.

2. En l’àmbit de competències de l’Estat, l’aplicació
dels tributs i l’exercici de la potestat sancionadora corres-
pon al Ministeri d’Hisenda, fins que no haja sigut expres-
sament encomanada per llei a un altre òrgan o entitat
de dret públic.

En els termes previstos en la seua llei de creació,
les dites competències corresponen a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.

3. Les comunitats autònomes i les entitats locals
exerciran les competències relatives a l’aplicació dels
tributs i a la potestat sancionadora amb l’abast i en els
termes previstos en la normativa que resulte aplicable
segons el seu sistema de fonts.

4. L’Estat i les comunitats autònomes podran subs-
criure acords de co�aboració per a l’aplicació dels tributs.

5. Així mateix, podran establir-se fórmules de co�a-
boració per a l’aplicació dels tributs entre les entitats
locals, així com entre estes i l’Estat o les comunitats
autònomes.

Article 6. Impugnabilitat dels actes d’aplicació dels tri-
buts i d’imposició de sancions.

L’exercici de la potestat reglamentària i els actes d’a-
plicació dels tributs i d’imposició de sancions tenen
caràcter reglat, i són impugnables en via administrativa
i jurisdiccional en els termes establits en les lleis.

CAPÍTOL II

Normes tributàries

SECCIÓ 1a. FONTS NORMATIVES

Article 7. Fonts de l’ordenament tributari.

1. Els tributs es regiran:

a) Per la Constitució.
b) Pels tractats o convenis internacionals que con-

tinguen clàusules de naturalesa tributària i, en particular,
pels convenius per a evitar la doble imposició, en els
termes previstos en l’article 96 de la Constitució.

c) Per les normes que dicte la Unió Europea i d’altres
organismes internacionals o supranacionals als quals s’a-
tribuïsca l’exercici de competències en matèria tributària
de conformitat amb l’article 93 de la Constitució.

d) Per esta llei, per les lleis reguladores de cada
tribut i per les altres lleis que continguen disposicions
en matèria tributària.

e) Per les disposicions reglamentàries dictades en
desplegament de les normes anteriors i, específicament
en l’àmbit tributari local, per les corresponents ordenan-
ces fiscals.

En l’àmbit de competències de l’Estat, correspon al
ministre d’Hisenda dictar disposicions de desplegament
en matèria tributària, que revestiran la forma d’orde
ministerial, quan així ho dispose expressament la llei o
reglament objecte de desplegament. La dita orde minis-
terial podrà desplegar directament una norma amb rang
de llei quan així ho establisca expressament la mateixa
llei.

2. Tindran caràcter supletori les disposicions gene-
rals del dret administratiu i els preceptes del dret comú.

Article 8. Reserva de llei tributària.

Es regularan en tot cas per llei:
a) La delimitació del fet imposable, de la meritació,

de la base imposable i liquidable, la fixació del tipus
de gravamen i dels altres elements directament deter-
minants de la quantia del deute tributari, així com l’es-
tabliment de presumpcions que no admeten prova en
contra.

b) Els supòsits que donen lloc al naixement de les
obligacions tributàries de realitzar pagaments a compte
i el seu import màxim.

c) La determinació dels obligats tributaris previstos
en l’apartat 2 de l’article 35 d’esta llei i dels responsables.

d) L’establiment, modificació, supressió i pròrroga
de les exempcions, reduccions, bonificacions, deduc-
cions i la resta de beneficis o incentius fiscals.

e) L’establiment i modificació dels recàrrecs i de l’o-
bligació d’abonar interessos de demora.

f) L’establiment i modificació dels terminis de pres-
cripció i caducitat, així com de les causes d’interrupció
del còmput dels terminis de prescripció.

g) L’establiment i modificació de les infraccions i
sancions tributàries.

h) L’obligació de presentar declaracions i autoliqui-
dacions referides al compliment de l’obligació tributària
principal i la de pagaments a compte.

i) Les conseqüències de l’incompliment de les obli-
gacions tributàries respecte de l’eficàcia dels actes o
negocis jurídics.

j) Les obligacions entre particulars resultants dels
tributs.

k) La condonació de deutes i sancions tributàries
i la concessió de moratòries i quitaments.

l) La determinació dels actes susceptibles de recla-
mació en via economicoadministrativa.

m) Els supòsits en què siga procedent l’establiment
de les intervencions tributàries de caràcter permanent.

Article 9. Identificació i derogació expressa de les nor-
mes tributàries.

1. Les lleis i els reglaments que continguen normes
tributàries hauran de mencionar-ho expressament en el
seu títol i en la rúbrica dels articles corresponents.

2. Les lleis i els reglaments que modifiquen normes
tributàries contindran una relació completa de les nor-
mes derogades i la nova redacció de les que resulten
modificades.

SECCIÓ 2a. APLICACIÓ DE LES NORMES TRIBUTÀRIES

Article 10. Àmbit temporal de les normes tributàries.

1. Les normes tributàries entraran en vigor al cap
de vint dies naturals de la seua completa publicació en
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el butlletí oficial que corresponga, si en estes no es dis-
posa una altra cosa, i s’aplicaran per un termini indefinit,
llevat que es fixe un termini determinat.

2. Llevat que es dispose el contrari, les normes tri-
butàries no tindran efecte retroactiu, i s’aplicaran als tri-
buts sense període impositiu meritats a partir de la seua
entrada en vigor i als altres tributs el període impositiu
dels quals s’inicie des d’eixe moment.

No obstant això, les normes que regulen el règim
d’infraccions i sancions tributàries i les dels recàrrecs
tindran efectes retroactius respecte dels actes que no
siguen ferms quan la seua aplicació resulte més favorable
per a l’interessat.

Article 11. Criteris de subjecció a les normes tributàries.

Els tributs s’aplicaran conforme als criteris de resi-
dència o territorialitat que establisca la llei en cada cas.
Si no n’hi ha, els tributs de caràcter personal s’exigiran
conforme al criteri de residència, i els altres tributs con-
forme al criteri de territorialitat que siga més adequat
a la naturalesa de l’objecte gravat.

SECCIÓ 3a. INTERPRETACIÓ, QUALIFICACIÓ I INTEGRACIÓ

Article 12. Interpretació de les normes tributàries.

1. Les normes tributàries s’interpretaran d’acord
amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 3 del Codi
Civil.

2. Fins que no es definisquen per la normativa tri-
butària, els termes emprats en les seues normes s’en-
tendran conforme al seu sentit jurídic, tècnic o usual,
segons siga procedent.

3. En l’àmbit de les competències de l’Estat, la facul-
tat de dictar disposicions interpretatives o aclaridores
de les lleis, i la resta de normes en matèria tributària
correspon de manera exclusiva al ministre d’Hisenda.

Les disposicions interpretatives o aclaridores seran
de compliment obligatori per a tots els òrgans de l’Ad-
ministració tributària i es publicaran en el butlletí oficial
que corresponga.

Article 13. Qualificació.

Les obligacions tributàries s’exigiran d’acord amb la
naturalesa jurídica del fet, acte o negoci realitzat, siga
quina siga la forma o denominació que els interessats
li hagen donat, i prescindint dels defectes que puguen
afectar la seua validesa.

Article 14. Prohibició de l’analogia.

No s’admetrà l’analogia per a estendre més enllà dels
seus termes estrictes l’àmbit del fet imposable, de les
exempcions i de la resta de beneficis o incentius fiscals.

Article 15. Conflicte en l’aplicació de la norma tribu-
tària.

1. S’entendrà que hi ha conflicte en l’aplicació de
la norma tributària quan s’evite totalment o parcialment
la realització del fet imposable o es minore la base o
el deute tributari per mitjà d’actes o negocis en què
concórreguen les circumstàncies següents:

a) Que, individualment considerats o en el seu con-
junt, siguen notòriament artificiosos o impropis per a
la consecució del resultat obtingut.

b) Que de la seua utilització no resulten efectes jurí-
dics o econòmics rellevants, distints de l’estalvi fiscal

i dels efectes que s’hagen obtingut amb els actes o nego-
cis usuals o propis.

2. Perquè l’Administració tributària puga declarar el
conflicte en l’aplicació de la norma tributària, serà neces-
sari l’informe favorable previ de la Comissió consultiva
a què es referix l’article 159 d’esta llei.

3. En les liquidacions que es realitzen com a resultat
del que disposa este article, s’exigirà el tribut aplicant
la norma que haja correspost als actes o negocis usuals
o propis o eliminant els avantatges fiscals obtinguts, i
es liquidaran interessos de demora, sense que siga pro-
cedent la imposició de sancions.

Article 16. Simulació.

1. En els actes o negocis en què hi haja simulació,
el fet imposable gravat serà l’efectivament realitzat per
les parts.

2. L’existència de simulació serà declarada per l’Ad-
ministració tributària en el corresponent acte de liqui-
dació, sense que la dita qualificació produïsca altres efec-
tes que els exclusivament tributaris.

3. En la regularització que siga procedent com a
conseqüència de l’existència de simulació, s’exigiran els
interessos de demora i, si és el cas, la sanció pertinent.

TÍTOL II

Els tributs

CAPÍTOL I

Disposicions generals

SECCIÓ 1a. LA RELACIÓ JURIDICOTRIBUTÀRIA

Article 17. La relació juridicotributària.

1. S’entén per relació juridicotributària el conjunt
d’obligacions i deures, drets i potestats originats per l’a-
plicació dels tributs.

2. De la relació juridicotributària poden derivar-se
obligacions materials i formals per a l’obligat tributari
i per a l’Administració, així com la imposició de sancions
tributàries en cas del seu incompliment.

3. Són obligacions tributàries materials les de caràc-
ter principal, les de realitzar pagaments a compte, les
establides entre particulars resultants del tribut i les
accessòries. Són obligacions tributàries formals les defi-
nides en l’apartat 1 de l’article 29 d’esta llei.

4. Els elements de l’obligació tributària no podran
ser alterats per actes o convenis dels particulars, que
no produiran efectes davant de l’Administració, sense
perjuí de les seues conseqüències juridicoprivades.

Article 18. Indisponibilitat del crèdit tributari.

El crèdit tributari és indisponible, llevat que la llei esta-
blisca una altra cosa.

SECCIÓ 2a. LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

Subsecció 1a. L’obligació tributària principal

Article 19. Obligació tributària principal.

L’obligació tributària principal té com a objecte el
pagament de la quota tributària.
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Article 20. Fet imposable.

1. El fet imposable és el pressupost fixat per la llei
per a configurar cada tribut i la realització del qual origina
el naixement de l’obligació tributària principal.

2. La llei podrà completar la delimitació del fet impo-
sable per mitjà de la menció de supòsits de no subjecció.

Article 21. Meritació i exigibilitat.

1. La meritació és el moment en què s’entén rea-
litzat el fet imposable i en el qual es produïx el naixement
de l’obligació tributària principal.

La data de la meritació determina les circumstàncies
rellevants per a la configuració de l’obligació tributària,
llevat que la llei de cada tribut dispose una altra cosa.

2. La llei pròpia de cada tribut podrà establir l’exi-
gibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar, o de
part d’esta, en un moment diferent del de la meritació
del tribut.

Article 22. Exempcions.

Són supòsits d’exempció aquells en què, a pesar de
realitzar-se el fet imposable, la llei eximix del compliment
de l’obligació tributària principal.

Subsecció 2a. L’obligació tributària de realitzar
pagaments a compte

Article 23. Obligació tributària de realitzar pagaments
a compte.

1. L’obligació tributària de realitzar pagaments a
compte de l’obligació tributària principal consistix a satis-
fer un import a l’Administració tributària per l’obligat a
realitzar pagaments fraccionats, pel retenidor o per l’o-
bligat a realitzar ingressos a compte.

Esta obligació tributària té caràcter autònom respecte
de l’obligació tributària principal.

2. El contribuent podrà deduir de l’obligació tribu-
tària principal l’import dels pagaments a compte supor-
tat, llevat que la llei pròpia de cada tribut establisca la
possibilitat de deduir una quantitat diferent d’este import.

Subsecció 3a. Les obligacions entre particulars
resultants del tribut

Article 24. Obligacions entre particulars resultants del
tribut.

1. Són obligacions entre particulars resultants del
tribut les que tenen com a objecte una prestació de
naturalesa tributària exigible entre obligats tributaris.

2. Entre d’altres, són obligacions d’este tipus les que
es generen com a conseqüència d’actes de repercussió,
de retenció o d’ingrés a compte previst legalment.

Subsecció 4a. Les obligacions tributàries accessòries

Article 25. Obligacions tributàries accessòries.

1. Són obligacions tributàries accessòries aquelles
diferents de les altres compreses en esta secció que
consistixen en prestacions pecuniàries que s’han de satis-
fer a l’Administració tributària i l’exigència de les quals
s’imposa en relació amb una altra obligació tributària.

Tenen la naturalesa d’obligacions tributàries acces-
sòries les obligacions de satisfer l’interés de demora,

els recàrrecs per declaració extemporània i els recàrrecs
del període executiu, així com aquelles altres que impose
la llei.

2. Les sancions tributàries no tenen la consideració
d’obligacions accessòries.

Article 26. Interés de demora.

1. L’interés de demora és una prestació accessòria
que s’exigirà als obligats tributaris i als subjectes infrac-
tors com a conseqüència de la realització d’un pagament
fora de termini, o de la presentació d’una autoliquidació
o declaració de la qual resulte una quantitat a ingressar
una vegada finalitzat el termini establit a este efecte
en la normativa tributària, del cobrament d’una devolució
improcedent, o en la resta de casos previstos en la nor-
mativa tributària.

L’exigència de l’interés de demora tributari no reque-
rix la intimació prèvia de l’Administració ni la concurrèn-
cia d’un retard culpable en l’obligat.

2. L’interés de demora s’exigirà, entre d’altres, en
els supòsits següents:

a) Quan finalitze el termini establit per al pagament
en període voluntari d’un deute resultant d’una liquidació
realitzada per l’Administració o de l’import d’una sanció,
sense que l’ingrés s’haja efectuat.

b) Quan finalitze el termini establit per a la presen-
tació d’una autoliquidació o declaració sense que haja
sigut presentada o haja sigut presentada incorrectament,
excepte el que disposa l’apartat 2 de l’article 27 d’esta
llei relatiu a la presentació de declaracions extemporà-
nies sense requeriment previ.

c) Quan se suspenga l’execució de l’acte, excepte
en el supòsit de recursos i reclamacions contra sancions
durant el temps que transcórrega fins a la finalització
del termini de pagament en període voluntari obert per
la notificació de la resolució que pose fi a la via admi-
nistrativa.

d) Quan s’inicie el període executiu, excepte el que
disposa l’apartat 5 de l’article 28 d’esta llei respecte
als interessos de demora quan siga exigible el recàrrec
executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït.

e) Quan l’obligat tributari haja obtingut una devo-
lució improcedent.

3. L’interés de demora es calcularà sobre l’import
no ingressat en termini o sobre la quantia de la devolució
cobrada improcedentment, i serà exigible durant el
temps a què s’estenga el retard de l’obligat, excepte
el que disposa l’apartat següent.

4. No s’exigiran interessos de demora des del
moment que l’Administració tributària incomplisca per
causa imputable a esta algun dels terminis fixats en esta
llei per a resoldre fins que es dicte la dita resolució o
s’interpose recurs contra la resolució presumpta. Entre
d’altres supòsits, no s’exigiran interessos de demora a
partir del moment en què s’incomplisquen els terminis
màxims per a notificar la resolució de les so�icituds de
compensació, l’acte de liquidació o la resolució dels
recursos administratius, sempre que, en este últim cas,
s’haja acordat la suspensió de l’acte recorregut.

El que disposa este apartat no s’aplicarà a l’incom-
pliment del termini per a resoldre les so�icituds d’ajor-
nament o fraccionament del pagament.

5. En els casos en què resulte necessària la rea-
lització d’una nova liquidació com a conseqüència d’ha-
ver sigut anu�ada una altra liquidació per una resolució
administrativa o judicial, es conservaran íntegrament els
actes i els tràmits no afectats per la causa d’anu�ació,
amb manteniment íntegre del seu contingut, i amb exi-
gència de l’interés de demora sobre l’import de la nova
liquidació. En estos casos, la data d’inici del còmput de
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l’interés de demora serà la mateixa que, d’acord amb
el que establix l’apartat 2 d’este article, haja correspost
a la liquidació anu�ada, i l’interés es meritarà fins al
moment en què s’haja dictat la nova liquidació, sense
que el final del còmput puga ser posterior al termini
màxim per a executar la resolució.

6. L’interés de demora serà l’interés legal del diner
vigent al llarg del període en què este siga exigible, incre-
mentat en un 25 per cent, llevat que la Llei de Pres-
supostos Generals de l’Estat n’establisca un altre de
diferent.

No obstant això, en els supòsits d’ajornament, frac-
cionament o suspensió de deutes garantits en la seua
totalitat per mitjà d’aval solidari d’entitat de crèdit o socie-
tat de garantia recíproca, o per mitjà de certificat d’as-
segurança de caució, l’interés de demora exigible serà
l’interés legal.

Article 27. Recàrrecs per declaració extemporània sen-
se requeriment previ.

1. Els recàrrecs per declaració extemporània són
prestacions accessòries que han de satisfer els obligats
tributaris com a conseqüència de la presentació d’au-
toliquidacions o declaracions fora de termini sense reque-
riment previ de l’Administració tributària.

A l’efecte d’este article, es considera requeriment pre-
vi qualsevol actuació administrativa realitzada amb
coneixement formal de l’obligat tributari conduent al
reconeixement, regularització, comprovació, inspecció,
assegurament o liquidació del deute tributari.

2. Si la presentació de l’autoliquidació o declaració
s’efectua dins dels tres, sis o 12 mesos següents a la
finalització del termini establit per a la presentació i l’in-
grés, el recàrrec serà del cinc, 10 o 15 per cent, res-
pectivament. El dit recàrrec es calcularà sobre l’import
que cal ingressar resultant de les autoliquidacions o
sobre l’import de la liquidació derivat de les declaracions
extemporànies, i exclourà les sancions que hagen pogut
exigir-se i els interessos de demora meritats fins a la
presentació de l’autoliquidació o declaració.

Si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’e-
fectua una vegada transcorreguts 12 mesos des de la
finalització del termini establit per a la presentació, el
recàrrec serà del 20 per cent i exclourà les sancions
que hagen pogut exigir-se. En estos casos, s’exigiran
els interessos de demora pel període transcorregut des
de l’endemà del terme dels 12 mesos posteriors a la
finalització del termini establit per a la presentació fins
al moment en què l’autoliquidació o declaració s’haja
presentat.

En les liquidacions derivades de declaracions presen-
tades fora de termini sense requeriment previ, no s’exi-
giran interessos de demora pel temps transcorregut des
de la presentació de la declaració fins a la finalització
del termini de pagament en període voluntari corres-
ponent a la liquidació que es realitze, sense perjuí dels
recàrrecs i interessos que corresponga exigir per la pre-
sentació extemporània.

3. Quan els obligats tributaris no efectuen l’ingrés
ni presenten so�icitud d’ajornament, fraccionament o
compensació a l’hora de la presentació de l’autoliqui-
dació extemporània, la liquidació administrativa que siga
procedent per recàrrecs i interessos de demora derivada
de la presentació extemporània segons el que disposa
l’apartat anterior no impedirà l’exigència dels recàrrecs
i interessos del període executiu que corresponguen
sobre l’import de l’autoliquidació.

4. Perquè puga ser aplicable el que disposa este
article, les autoliquidacions extemporànies hauran d’i-
dentificar expressament el període impositiu de liquida-
ció a què es referixen i hauran de contindre únicament
les dades relatives a este període.

Article 28. Recàrrecs del període executiu.

1. Els recàrrecs del període executiu es meriten amb
l’inici d’este període, d’acord amb el que establix l’article
161 d’esta llei.

Els recàrrecs del període executiu són de tres tipus:
recàrrec executiu, recàrrec de constrenyiment reduït i
recàrrec de constrenyiment ordinari.

Estos recàrrecs són incompatibles entre si i es cal-
culen sobre la totalitat del deute no ingressat en període
voluntari.

2. El recàrrec executiu serà del cinc per cent, i s’a-
plicarà quan se satisfaça la totalitat del deute no ingres-
sat en període voluntari abans de la notificació de la
providència de constrenyiment.

3. El recàrrec de constrenyiment reduït serà del 10
per cent, i s’aplicarà quan se satisfaça la totalitat del
deute no ingressat en període voluntari i el mateix
recàrrec abans de la finalització del termini previst en
l’apartat 5 de l’article 62 d’esta llei per als deutes de
constrenyiment.

4. El recàrrec de constrenyiment ordinari serà del
20 per cent, i serà aplicable quan no concórreguen les
circumstàncies a què es referixen els apartats 2 i 3 d’este
article.

5. El recàrrec de constrenyiment ordinari és com-
patible amb els interessos de demora. Quan siga exigible
el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment
reduït, no s’exigiran els interessos de demora meritats
des de l’inici del període executiu.

Subsecció 5a. Les obligacions tributàries formals

Article 29. Obligacions tributàries formals.

1. Són obligacions tributàries formals les que, sense
tindre caràcter pecuniari, són imposades per la normativa
tributària o duanera als obligats tributaris, deutors o no
del tribut, i el compliment de les quals està relacionat
amb el desenvolupament d’actuacions o procediments
tributaris o duaners.

2. A més de les restants que puguen legalment esta-
blir-se, els obligats tributaris hauran de complir les obli-
gacions següents:

a) L’obligació de presentar declaracions censals per
les persones o entitats que desenvolupen o hagen de
desenvolupar en territori espanyol activitats o operacions
empresarials i professionals o satisfacen rendiments sub-
jectes a retenció.

b) L’obligació de so�icitar i utilitzar el número d’i-
dentificació fiscal en les seues relacions de naturalesa
tributària o amb transcendència tributària.

c) L’obligació de presentar declaracions, autoliqui-
dacions i comunicacions.

d) L’obligació de portar i conservar llibres de comp-
tabilitat i registres, així com els programes, fitxers i arxius
informàtics que els servisquen de suport i els sistemes
de codificació utilitzats que permeten la interpretació
de les dades quan l’obligació es complisca amb utilització
de sistemes informàtics. S’haurà de facilitar la conversió
d’estes dades a format llegible quan la lectura o inter-
pretació d’estes no siga possible per estar encriptades
o codificades.

En tot cas, els obligats tributaris que hagen de pre-
sentar autoliquidacions o declaracions per mitjans tele-
màtics hauran de conservar còpia dels programes, fitxers
i arxius generats que continguen les dades originàries
de què deriven els estats comptables i les autoliquida-
cions o declaracions presentades.

e) L’obligació d’expedir i entregar factures o docu-
ments substitutius i de conservar les factures, documents
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i justificants que tinguen relació amb les seues obliga-
cions tributàries.

f) L’obligació d’aportar a l’Administració tributària
llibres, registres, documents o informació que l’obligat
tributari haja de conservar en relació amb el compliment
de les obligacions tributàries pròpies o de tercers, així
com qualsevol dada, informe, antecedent i justificant
amb transcendència tributària, a requeriment de l’Ad-
ministració o en declaracions periòdiques. Quan la infor-
mació exigida es conserve en suport informàtic, haurà
de subministrar-se en este suport quan així fóra requerit.

g) L’obligació de facilitar la pràctica d’inspeccions
i comprovacions administratives.

h) L’obligació d’entregar un certificat de les reten-
cions o ingressos a compte realitzats als obligats tri-
butaris perceptors de les rendes subjectes a retenció
o ingrés a compte.

i) Les obligacions d’esta naturalesa que establisca
la normativa duanera.

3. En desplegament del que disposa este article,
les disposicions reglamentàries podran regular les cir-
cumstàncies relatives al compliment de les obligacions
tributàries formals.

SECCIÓ 3a. LES OBLIGACIONS I DEURES DE L’ADMINISTRACIÓ
TRIBUTÀRIA

Article 30. Obligacions i deures de l’Administració tri-
butària.

1. L’Administració tributària està subjecta al com-
pliment de les obligacions de contingut econòmic esta-
blides en esta llei. Tenen esta naturalesa l’obligació de
realitzar les devolucions derivades de la normativa de
cada tribut, la de devolució d’ingressos indeguts, la de
reembossament dels costos de les garanties i la de satis-
fer interessos de demora.

2. L’Administració tributària està subjecta, a més,
als deures establits en esta llei en relació amb el desen-
volupament dels procediments tributaris i en la resta
de l’ordenament jurídic.

Article 31. Devolucions derivades de la normativa de
cada tribut.

1. L’Administració tributària tornarà les quantitats
que siguen procedents d’acord amb el que preveu la
normativa de cada tribut.

Són devolucions derivades de la normativa de cada
tribut les corresponents a quantitats ingressades o supor-
tades degudament com a conseqüència de l’aplicació
del tribut.

2. Transcorregut el termini fixat en les normes regu-
ladores de cada tribut i, en tot cas, el termini de sis
mesos, sense que s’haja ordenat el pagament de la devo-
lució per causa imputable a l’Administració tributària,
esta abonarà l’interés de demora regulat en l’article 26
d’esta llei, sense necessitat que l’obligat ho so�icite. A
este efecte, l’interés de demora es meritarà des de la
finalització d’este termini fins a la data en què s’ordene
el pagament de la devolució.

Article 32. Devolució d’ingressos indeguts.

1. L’Administració tributària tornarà als obligats tri-
butaris, als subjectes infractors o als successors dels
uns i dels altres, els ingressos que indegudament s’hagen
realitzat en el Tresor Públic en ocasió del compliment
de les seues obligacions tributàries o del pagament de
sancions, conforme al que establix l’article 221 d’esta
llei.

2. Amb la devolució d’ingressos indeguts l’Adminis-
tració tributària abonarà l’interés de demora regulat en
l’article 26 d’esta llei, sense necessitat que l’obligat tri-
butari ho so�icite. A este efecte, l’interés de demora
es meritarà des de la data en què s’haja realitzat l’ingrés
indegut fins a la data en què s’ordene el pagament de
la devolució.

Les dilacions en el procediment per causa imputable
a l’interessat no es tindran en compte a l’efecte del còm-
put del període a què es referix el paràgraf anterior.

3. Quan siga procedent la devolució d’un ingrés
indegut derivat d’una autoliquidació ingressada en diver-
sos terminis, s’entendrà que la quantitat tornada es va
ingressar en l’últim termini i, si no resulta quantitat sufi-
cient, la diferència es considerarà satisfeta en els terminis
immediatament anteriors.

Article 33. Reembossament dels costos de les garan-
ties.

1. L’Administració tributària reembossarà, amb
acreditació prèvia del seu import, el cost de les garanties
aportades per a suspendre l’execució d’un acte o per
a ajornar o fraccionar el pagament d’un deute si este
acte o deute és declarat improcedent per sentència o
resolució administrativa ferma. Quan l’acte o el deute
es declare parcialment improcedent, el reembossament
arribarà a la part corresponent del cost de les garanties.

Reglamentàriament es regularà el procediment de
reembossament i la manera de determinar el cost de
les garanties.

2. Amb el reembossament dels costos de les garan-
ties, l’Administració tributària abonarà l’interés legal
vigent al llarg del període en què es merite sense neces-
sitat que l’obligat tributari ho so�icite. A este efecte,
l’interés legal es meritarà des de la data degudament
acreditada en què s’haja incorregut en estos costos fins
a la data en què s’ordene el pagament.

3. El que disposa el present article no s’aplicarà res-
pecte de les garanties establides per la normativa pròpia
de cada tribut per a respondre del compliment de les
obligacions tributàries.

SECCIÓ 4a. ELS DRETS I GARANTIES DELS OBLIGATS
TRIBUTARIS

Article 34. Drets i garanties dels obligats tributaris.

1. Constituïxen drets dels obligats tributaris, entre
d’altres, els següents:

a) Dret a ser informat i assistit per l’Administració
tributària sobre l’exercici dels seus drets i el compliment
de les seues obligacions tributàries.

b) Dret a obtindre, en els termes previstos en esta
llei, les devolucions derivades de la normativa de cada
tribut i les devolucions d’ingressos indeguts que siguen
procedents, amb abonament de l’interés de demora pre-
vist en l’article 26 d’esta llei, sense necessitat d’efectuar
requeriment a este efecte.

c) Dret a ser reembossat, en la forma fixada en esta
llei, del cost dels avals i d’altres garanties aportats per
a suspendre l’execució d’un acte o per a ajornar o frac-
cionar el pagament d’un deute, si este acte o deute és
declarat totalment o parcialment improcedent per sen-
tència o resolució administrativa ferma, amb abonament
de l’interés legal sense necessitat d’efectuar requeriment
a este efecte, així com a la reducció proporcional de
la garantia aportada en els supòsits d’estimació parcial
del recurs o de la reclamació interposada.

d) Dret a utilitzar les llengües oficials en el territori
de la seua comunitat autònoma, d’acord amb el que
preveu l’ordenament jurídic.
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e) Dret a conéixer l’estat de tramitació dels proce-
diments en què siga part.

f) Dret a conéixer la identitat de les autoritats i per-
sonal al servici de l’Administració tributària sota la res-
ponsabilitat dels quals es tramiten les actuacions i pro-
cediments tributaris en què tinga la condició d’interessat.

g) Dret a so�icitar certificat i còpia de les decla-
racions presentades per l’interessat, així com dret a obtin-
dre còpia segellada dels documents presentats davant
de l’Administració, sempre que l’aporten junt amb els
originals per a la seua confrontació, i dret a la devolució
dels originals d’estos documents, en el cas que no hagen
d’estar en l’expedient.

h) Dret a no aportar aquells documents ja presentats
per ells mateixos i que es troben en poder de l’Admi-
nistració actuant, sempre que l’obligat tributari indique
el dia i procediment en què els va presentar.

i) Dret, en els termes legalment previstos, al caràcter
reservat de les dades, informes o antecedents obtinguts
per l’Administració tributària, que només podran ser uti-
litzats per a l’aplicació dels tributs o recursos la gestió
dels quals tinga encomanada i per a la imposició de
sancions, sense que puguen ser cedits o comunicats
a tercers, excepte en els supòsits previstos en les lleis.

j) Dret a ser tractat amb el degut respecte i con-
sideració pel personal al servici de l’Administració tri-
butària.

k) Dret que les actuacions de l’Administració tribu-
tària que requerisquen la seua intervenció es duguen
a terme en la forma que li resulte menys onerosa, sempre
que això no perjudique el compliment de les seues obli-
gacions tributàries.

l) Dret a formular a�egacions i a aportar documents
que seran tinguts en compte pels òrgans competents
en redactar la corresponent proposta de resolució.

m) Dret a ser oït en el tràmit d’audiència, en els
termes previstos en esta llei.

n) Dret a ser informat dels valors dels béns immo-
bles que hagen de ser objecte d’adquisició o transmissió.

ñ) Dret a ser informat, a l’inici de les actuacions
de comprovació o inspecció sobre la naturalesa i abast
d’estes, així com dels seus drets i obligacions en el curs
d’estes actuacions, i que les actuacions es desenvolupen
en els terminis previstos en esta llei.

o) Dret al reconeixement dels beneficis o règims
fiscals que siguen aplicables.

p) Dret a formular queixes i suggeriments en relació
amb el funcionament de l’Administració tributària.

q) Dret que les manifestacions amb rellevància tri-
butària dels obligats es recullen en les diligències esteses
en els procediments tributaris.

r) Dret dels obligats a presentar davant de l’Admi-
nistració tributària la documentació que consideren con-
venient i que puga ser rellevant per a la resolució del
procediment tributari que es desenvolupa.

s) Dret a obtindre còpia a càrrec seu dels documents
que integren l’expedient administratiu en el tràmit de
posada de manifest d’este en els termes previstos en
esta llei.

Este dret podrà exercir-se en qualsevol moment en
el procediment de constrenyiment.

2. Integrat en el Ministeri d’Hisenda, el Consell per
a la Defensa del Contribuent vetlarà per l’efectivitat dels
drets dels obligats tributaris, atendrà les queixes que
siguen produïdes per l’aplicació del sistema tributari que
realitzen els òrgans de l’Estat i efectuarà els suggeri-
ments i propostes pertinents, en la forma i amb els efec-
tes que reglamentàriament es determinen.

CAPÍTOL II

Obligats tributaris

SECCIÓ 1a. CLASSES D’OBLIGATS TRIBUTARIS

Article 35. Obligats tributaris.

1. Són obligats tributaris les persones físiques o jurí-
diques i les entitats a què la normativa tributària imposa
el compliment d’obligacions tributàries.

2. Entre d’altres, són obligats tributaris:

a) Els contribuents.
b) Els substituts del contribuent.
c) Els obligats a realitzar pagaments fraccionats.
d) Els retenidors.
e) Els obligats a realitzar ingressos a compte.
f) Els obligats a repercutir.
g) Els obligats a suportar la repercussió.
h) Els obligats a suportar la retenció.
i) Els obligats a suportar els ingressos a compte.
j) Els successors.
k) Els beneficiaris de supòsits d’exempció, devolució

o bonificacions tributàries, quan no tinguen la condició
de subjectes passius.

3. També tindran el caràcter d’obligats tributaris
aquells als quals la normativa tributària imposa el com-
pliment d’obligacions tributàries formals.

4. Tindran la consideració d’obligats tributaris, en
les lleis en què així s’establisca, les herències jacents,
comunitats de béns i la resta d’entitats que, mancats
de personalitat jurídica, constituïsquen una unitat eco-
nòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició.

5. Tindran així mateix el caràcter d’obligats tributaris
els responsables a qui es referix l’article 41 d’esta llei.

6. La concurrència de diversos obligats tributaris en
un mateix pressupost d’una obligació determinarà que
queden solidàriament obligats davant de l’Administració
tributària al compliment de totes les prestacions, llevat
que per llei es dispose expressament una altra cosa.

Les lleis podran establir uns altres supòsits de soli-
daritat distints del previst en el paràgraf anterior.

Quan l’Administració només conega la identitat d’un
titular, realitzarà i notificarà les liquidacions tributàries
a nom d’este, que estarà obligat a satisfer-les si no so�i-
cita la seua divisió. A este efecte, perquè siga procendent
la divisió serà indispensable que el so�icitant facilite les
dades personals i el domicili de la resta d’obligats al
pagament, així com la proporció en què cada un d’ells
participe en el domini o dret transmés.

Article 36. Subjectes passius: contribuent i substitut
del contribuent.

1. És subjecte passiu l’obligat tributari que, segons
la llei, ha de complir l’obligació tributària principal, així
com les obligacions formals inherents a esta, siga com
a contribuent o siga com a substitut d’este. No perdrà
la condició de subjecte passiu qui haja de repercutir
la quota tributària a altres obligats, llevat que la llei de
cada tribut dispose una altra cosa.

En l’àmbit duaner, tindrà a més la consideració de
subjecte passiu l’obligat al pagament de l’import del deu-
te duaner, conforme al que en cada cas establisca la
normativa duanera.

2. És contribuent el subjecte passiu que realitza el
fet imposable.

3. És substitut el subjecte passiu que, per imposició
de la llei i en lloc del contribuent, està obligat a complir
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l’obligació tributària principal, així com les obligacions
formals inherents a esta.

El substitut podrà exigir del contribuent l’import de
les obligacions tributàries satisfetes, llevat que la llei asse-
nyale una altra cosa.

Article 37. Obligats a realitzar pagaments a compte.

1. És obligat a realitzar pagaments fraccionats el
contribuent a qui la llei de cada tribut imposa l’obligació
d’ingressar quantitats a compte de l’obligació tributària
principal amb anterioritat al fet que esta siga exigible.

2. És retenidor la persona o entitat a qui la llei de
cada tribut imposa l’obligació de detraure i ingressar
en l’Administració tributària, en ocasió dels pagaments
que haja de realitzar a altres obligats tributaris, una part
del seu import a compte del tribut que corresponga a
estos.

3. És obligat a realitzar ingressos a compte la per-
sona o entitat que satisfà rendes en espècie o dineràries
i a qui la llei imposa l’obligació de realitzar ingressos
a compte de qualsevol tribut.

Article 38. Obligats en les obligacions entre particulars
resultants del tribut.

1. És obligat a repercutir la persona o entitat que,
conforme a la llei, ha de repercutir la quota tributària
a altres persones o entitats i que, llevat que la llei dispose
una altra cosa, coincidirà amb aquell que realitza les
operacions gravades.

2. És obligat a suportar la repercussió la persona
o entitat a qui, segons la llei, s’haja de repercutir la quota
tributària, i que, llevat que la llei dispose una altra cosa,
coincidirà amb el destinatari de les operacions gravades.
El repercutit no està obligat al pagament davant de l’Ad-
ministració tributària però ha de satisfer al subjecte pas-
siu l’import de la quota repercutida.

3. És obligat a suportar la retenció, la persona o
entitat perceptora de les quantitats sobre les quals,
segons la llei, el retenidor haja de realitzar retencions
tributàries.

4. La llei podrà imposar a les persones o entitats
l’obligació de suportar els ingressos a compte de qual-
sevol tribut realitzats en ocasió de les rendes en espècie
o dineràries que perceben i, si és el cas, la repercussió
del seu import pel pagador de les dites rendes.

SECCIÓ 2a. SUCCESSORS

Article 39. Successors de persones físiques.

1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions
tributàries pendents es transmetran als hereus, sense
perjuí del que establix la legislació civil quant a l’ad-
quisició de l’herència.

Les referides obligacions tributàries es transmetran
als legataris en les mateixes condicions que les esta-
blides per als hereus quan l’herència es distribuïsca a
través de llegats i en els supòsits en què s’instituïsquen
llegats de part alíquota.

En cap cas es transmetran les sancions. No es trans-
metrà tampoc l’obligació del responsable llevat que s’ha-
ja notificat l’acord de derivació de responsabilitat abans
de la defunció.

2. No impedirà la transmissió als successors de les
obligacions tributàries meritades el fet que en la data
de la mort del causant el deute tributari no estiga liquidat,
i en este cas les actuacions s’entendran amb qualsevol
d’ells, i ha de notificar la liquidació que resulte de les
dites actuacions a tots els interessats que consten en
l’expedient.

3. Mentres l’herència es trobe jacent, el compliment
de les obligacions tributàries del causant correspondrà
al representant de l’herència jacent.

Les actuacions administratives que tinguen com a
objecte la quantificació, determinació i liquidació de les
obligacions tributàries del causant han de realitzar-se
o continuar-se amb el representant de l’herència jacent.
Si al terme del procediment no es coneixen els hereus,
les liquidacions es realitzaran a nom de l’herència jacent.

Les obligacions tributàries a què es referix el paràgraf
anterior i les que foren transmissibles per causa de mort
podran satisfer-se a càrrec dels béns de l’herència jacent.

Article 40. Successors de persones jurídiques i d’en-
titats sense personalitat.

1. Les obligacions tributàries pendents de les socie-
tats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liqui-
dades en què la llei limita la responsabilitat patrimonial
dels socis, partícips o cotitulars es transmetran a estos,
que quedaran obligats solidàriament fins al límit del valor
de la quota de liquidació que els corresponga.

Les obligacions tributàries pendents de les societats
i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades
en què la llei no limita la responsabilitat patrimonial dels
socis, partícips o cotitulars es transmetran íntegrament
a estos, que quedaran obligats solidàriament al seu com-
pliment.

2. El fet que el deute tributari no estiga liquidat en
el moment de produir-se l’extinció de la personalitat jurí-
dica de la societat o entitat no impedirà la transmissió
de les obligacions tributàries meritades als successors,
i es podrà entendre les actuacions amb qualsevol d’ells.

3. En els supòsits d’extinció o dissolució sense liqui-
dació de societats mercantils, les obligacions tributàries
pendents d’estes es transmetran a les persones o entitats
que succeïsquen o que siguen beneficiàries de la corres-
ponent operació. Esta norma també serà aplicable a qual-
sevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una
societat mercantil.

4. En cas de dissolució de fundacions o entitats a
què es referix l’apartat 4 de l’article 35 d’esta llei, les
obligacions tributàries pendents d’estes es transmetran
als destinataris dels béns i drets de les fundacions o
als partícips o cotitulars de les dites entitats.

5. Les sancions que puguen correspondre per les
infraccions comeses per les societats i entitats a què
es referix este article seran exigibles als successors d’es-
tes, en els termes establits en els apartats anteriors, fins
al límit del valor de la quota de liquidació que els corres-
ponga.

SECCIÓ 3a. RESPONSABLES TRIBUTARIS

Article 41. Responsabilitat tributària.

1. La llei podrà configurar com a responsables soli-
daris o subsidiaris del deute tributari, junt amb els deutors
principals, altres persones o entitats. A estos efectes,
es consideraran deutors principals els obligats tributaris
de l’apartat 2 de l’article 35 d’esta llei.

2. Excepte precepte legal exprés en contra, la res-
ponsabilitat serà sempre subsidiària.

3. La responsabilitat arribarà a la totalitat del deute
tributari exigit en període voluntari.

Quan haja transcorregut el termini voluntari de paga-
ment que es concedisca al responsable sense realitzar
l’ingrés, s’iniciarà el període executiu i s’exigiran els
recàrrecs i els interessos que corresponguen.

4. La responsabilitat no arribarà a les sancions, llevat
de les excepcions que en esta o una altra llei s’esta-
blisquen.
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5. Llevat que una norma amb rang de llei dispose
una altra cosa, la derivació de l’acció administrativa per
a exigir el pagament del deute tributari als responsables
requerirà un acte administratiu en què, amb la prèvia
audiència a l’interessat, es declare la responsabilitat i
se’n determine l’abast i l’extensió, de conformitat amb
el que preveuen els articles 174 a 176 d’esta llei. Amb
anterioritat a esta declaració, l’Administració competent
podrà adoptar mesures cautelars de l’article 81 d’esta
llei i realitzar actuacions d’investigació amb les facultats
previstes en els articles 142 i 162 d’esta llei.

La derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la declaració prèvia de fallit del deu-
tor principal i dels responsables solidaris.

6. Els responsables tenen dret de reembossament
enfront del deutor principal en els termes previstos en
la legislació civil.

Article 42. Responsables solidaris.

1. Seran responsables solidaris del deute tributari
les següents persones o entitats:

a) Les que siguen causants o co�aboren activament
en la realització d’una infracció tributària. La seua res-
ponsabilitat també s’estendrà a la sanció.

b) Sense perjuí del que disposa el paràgraf a) ante-
rior, els partícips o cotitulars de les entitats a què es
referix l’apartat 4 de l’article 35 d’esta llei, en proporció
a les seues respectives participacions respecte a les obli-
gacions tributàries materials de les dites entitats.

c) Les que succeïsquen per qualsevol concepte en
la titularitat o exercici d’explotacions o activitats eco-
nòmiques, per les obligacions tributàries contretes de
l’anterior titular i derivades del seu exercici. La respon-
sabilitat també s’estendrà a les obligacions derivades
de la falta d’ingrés de les retencions i ingressos a compte
practicat o que s’hagen practicat. Quan siga d’aplicació
el que preveu l’apartat 2 de l’article 175 d’esta llei, la
responsabilitat establida en este paràgraf es limitarà d’a-
cord amb el que disposa este article. Quan no s’haja
so�icitat el dit certificat, la responsabilitat arribarà també
a les sancions imposades o que puguen imposar-se.

El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable
als adquirents d’elements aïllats, llevat que les dites
adquisicions, realitzades per una o diverses persones o
entitats, permeten la continuació de l’explotació o acti-
vitat.

La responsabilitat a què es referix el primer paràgraf
d’esta lletra no serà aplicable als supòsits de successió
per causa de mort, que es regiran pel que establix l’article
39 d’esta llei.

El que disposa el primer paràgraf d’esta lletra no serà
aplicable als adquirents d’explotacions o activitats eco-
nòmiques pertanyents a un deutor concursat quan l’ad-
quisició tinga lloc en un procediment concursal.

2. També seran responsables solidaris del paga-
ment del deute tributari pendent, fins a l’import del valor
dels béns o drets que s’hagen pogut embargar o alienar
per l’Administració tributària, les següents persones o
entitats:

a) Les que siguen causants o co�aboren en l’ocul-
tació o transmissió de béns o drets de l’obligat al paga-
ment amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Adminis-
tració tributària.

b) Les que, per culpa o negligència, incomplisquen
les ordes d’embargament.

c) Les que, amb coneixement de l’embargament,
la mesura cautelar o la constitució de la garantia, co�a-
boren o consenten en l’alçament dels béns o drets
embargats o d’aquells béns o drets sobre els quals s’haja
constituït la mesura cautelar o la garantia.

d) Les persones o entitats depositàries dels béns
del deutor que, una vegada rebuda la notificació de l’em-
bargament, co�aboren o consenten en l’alçament d’a-
quells.

3. Les lleis podran establir altres supòsits de res-
ponsabilitat solidària distints dels previstos en els apar-
tats anteriors.

4. El procediment per a declarar i exigir la respon-
sabilitat solidària serà el previst en l’article 175 d’esta
llei.

Article 43. Responsables subsidiaris.

1. Seran responsables subsidiaris del deute tributari
les següents persones o entitats:

a) Sense perjuí del que disposa el paràgraf a) de
l’apartat 1 de l’article 42 d’esta llei, els administradors
de fet o de dret de les persones jurídiques que, havent
estes comés infraccions tributàries, no hagen realitzat
els actes necessaris que siguen de la seua incumbència
per al compliment de les obligacions i deures tributaris,
hagen consentit l’incompliment per aquells qui en depe-
nen o hagen adoptat acords que possibiliten les infrac-
cions. La seua responsabilitat també s’estendrà a les
sancions.

b) Els administradors de fet o de dret d’aquelles per-
sones jurídiques que hagen cessat en les seues activitats,
per les obligacions tributàries meritades d’estes que es
troben pendents en el moment del cessament, sempre
que no hagen fet el que és necessari per al seu pagament
o hagen adoptat acords o pres mesures causants de
l’impagat.

c) Els integrants de l’administració concursal i els
liquidadors de societats i entitats en general que no
hagen realitzat les gestions necessàries per a l’íntegre
compliment de les obligacions tributàries meritades amb
anterioritat a les dites situacions i imputables als res-
pectius obligats tributaris. De les obligacions tributàries
i sancions posteriors a les dites situacions respondran
com a administradors quan tinguen atribuïdes funcions
d’administració.

d) Els adquirents de béns afectes per llei al paga-
ment del deute tributari, en els termes de l’article 79
d’esta llei.

e) Els agents i comissionistes de duanes, quan
actuen en nom i per compte dels seus poderdants.

f) Les persones o entitats que contracten o subcon-
tracten l’execució d’obres o la prestació de servicis
corresponents a la seua activitat econòmica principal,
per les obligacions tributàries relatives a tributs que
hagen de repercutir-se o quantitats que hagen de retin-
dre’s a treballadors, professionals o altres empresaris,
en la part que corresponga a les obres o servicis objecte
de la contractació o subcontractació.

La responsabilitat prevista en el paràgraf anterior no
serà exigible quan el contractista o subcontractista haja
aportat al pagador un certificat específic de trobar-se
al corrent de les seues obligacions tributàries emés a
estos efectes per l’Administració tributària durant els 12
mesos anteriors al pagament de cada factura corres-
ponent a la contractació o subcontractació.

La responsabilitat quedarà limitada a l’import dels
pagaments que es realitzen sense haver aportat el con-
tractista o subcontractista al pagador el certificat de tro-
bar-se al corrent de les seues obligacions tributàries, o
havent transcorregut el període de dotze mesos des de
l’anterior certificat sense haver sigut renovat.

L’Administració tributària emetrà el certificat a què
es referix este paràgraf f), o el denegarà, en el termini
de tres dies des de la seua so�icitud pel contractista
o subcontractista, havent de facilitar les còpies del cer-
tificat que li siguen so�icitades.
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La so�icitud del certificat podrà realitzar-se pel con-
tractista o subcontractista en ocasió de la presentació
de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques o de l’Impost sobre Societats a què estiga
obligat. En este cas, l’Administració tributària emetrà el
certificat o el denegarà d’acord amb el procediment i
en els terminis que es determinen reglamentàriament.

2. Les lleis podran establir altres supòsits de res-
ponsabilitat subsidiària distints dels previstos en l’apartat
anterior.

3. El procediment per a declarar i exigir la respon-
sabilitat subsidiària es regirà pel que disposa l’article 176
d’esta llei.

SECCIÓ 4a. LA CAPACITAT D’OBRAR EN L’ORDE TRIBUTARI

Article 44. Capacitat d’obrar.

Tindran capacitat d’obrar en l’orde tributari, a més
de les persones que la tinguen d’acord amb el dret, els
menors d’edat i els incapacitats en les relacions tribu-
tàries derivades de les activitats l’exercici de les quals
els estiga permés per l’ordenament jurídic sense assis-
tència de la persona que exercisca la pàtria potestat,
tutela, curadoria o defensa judicial. S’exceptua el supòsit
dels menors incapacitats quan l’extensió de la incapa-
citació afecte l’exercici i defensa dels drets i interessos
de què es tracte.

Article 45. Representació legal.

1. Per les persones que manquen de capacitat d’o-
brar actuaran els seus representants legals.

2. Per les persones jurídiques actuaran les persones
que ostenten, en el moment en què es produïsquen les
actuacions tributàries corresponents, la titularitat dels
òrgans als que corresponga la seua representació, per
disposició de la llei o per acord vàlidament adoptat.

3. Pels ens a què es referix l’apartat 4 de l’article
35 d’esta llei actuarà en la seua representació el que
la tinga, sempre que resulte acreditada en forma fefaent
i, si no s’ha designat representant, es considerarà com
a tal el qui aparentment exercisca la gestió o direcció
i, si no n’hi ha, qualsevol dels seus membres o partícips.

Article 46. Representació voluntària.

1. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar
podran actuar per mitjà de representant, que podrà ser
un assessor fiscal, amb el qual s’entendran les succes-
sives actuacions administratives, llevat que es faça mani-
festació expressa en contra.

2. Per a interposar recursos o reclamacions, desis-
tir-ne, renunciar a drets, assumir o reconéixer obligacions
en nom de l’obligat tributari, so�icitar devolucions d’in-
gressos indeguts o reembossaments i en els restants
supòsits en què siga necessària la firma de l’obligat tri-
butari en els procediments regulats en els títols III, IV
i V d’esta llei, la representació ha d’acreditar-se per qual-
sevol mitjà vàlid en Dret que deixe constància fidedigna
o per mitjà de declaració en compareixença personal
de l’interessat davant de l’òrgan administratiu compe-
tent.

A estos efectes, seran vàlids els documents norma-
litzats de representació que aprove l’Administració tri-
butària per a determinats procediments.

3. Per als actes de mer tràmit es presumirà con-
cedida la representació.

4. Quan en el marc de la co�aboració social en la
gestió tributària, o en els supòsits que es prevegen regla-
mentàriament, es presente per mitjans telemàtics qual-
sevol document davant de l’Administració tributària, el

presentador actuarà amb la representació que siga
necessària en cada cas. L’Administració tributària podrà
requerir, en qualsevol moment, l’acreditació de la dita
representació, que podrà efectuar-se d’acord amb el que
establix l’apartat 2 d’este article.

5. Per a la realització d’actuacions distintes de les
mencionades en els apartats 2, 3 i 4 anteriors, la repre-
sentació podrà acreditar-se degudament en la forma que
reglamentàriament s’establisca.

6. Quan, d’acord amb el que preveu l’apartat 6 de
l’article 35 d’esta llei, concórreguen diversos titulars en
una mateixa obligació tributària, es presumirà atorgada
la representació a qualsevol d’ells, llevat que es produïsca
manifestació expressa en contra. La liquidació que resul-
te de les dites actuacions ha de ser notificada a tots
els titulars de l’obligació.

7. La falta o insuficiència del poder no impedirà que
es tinga per realitzat l’acte de què es tracte, sempre
que s’acompanye aquell o s’esmene el defecte dins del
termini de 10 dies, que ha de concedir amb esta finalitat
l’òrgan administratiu competent.

Article 47. Representació de persones o entitats no
residents.

Als efectes de les seues relacions amb l’Administració
tributària, els obligats tributaris que no residisquen a
Espanya han de designar un representant amb domicili
en territori espanyol quan operen en este territori a través
d’un establiment permanent, quan ho establisca expres-
sament la normativa tributària o quan, per les carac-
terístiques de l’operació o activitat realitzada o per la
quantia de la renda obtinguda, així ho requerisca l’Ad-
ministració tributària.

La dita designació ha de comunicar-se a l’Adminis-
tració tributària en els termes que la normativa del tribut
assenyale.

SECCIÓ 5a. EL DOMICILI FISCAL

Article 48. Domicili fiscal.

1. El domicili fiscal és el lloc de localització de l’o-
bligat tributari en les seues relacions amb l’Administració
tributària.

2. El domicili fiscal serà:
a) Per a les persones físiques, el lloc on tinguen

la seua residència habitual. No obstant això, per a les
persones físiques que desenvolupen principalment acti-
vitats econòmiques, en els termes que reglamentària-
ment es determinen, l’Administració tributària podrà con-
siderar com a domicili fiscal el lloc on estiga efectivament
centralitzada la gestió administrativa i la direcció de les
activitats exercides. Si no poguera establir-se tal lloc,
prevaldrà aquell on radique el major valor de l’immo-
bilitzat en què es realitzen les activitats econòmiques.

b) Per a les persones jurídiques, el seu domicili
social, sempre que hi estiga efectivament centralitzada
la seua gestió administrativa i la direcció dels seus nego-
cis. En qualsevol altre cas, caldrà ajustar-se al lloc en
què es duga a terme la dita gestió o direcció.

Quan no puga determinar-se el lloc del domicili fiscal
d’acord amb els criteris anteriors prevaldrà aquell on
radique el major valor de l’immobilitzat.

c) Per a les entitats a què es referix l’apartat 4 de
l’article 35 d’esta llei, el que resulte d’aplicar les regles
establides en el paràgraf b) anterior.

d) Per a les persones o entitats no residents a Espa-
nya, el domicili fiscal es determinarà segons el que esta-
blix la normativa reguladora de cada tribut.

En defecte de regulació, el domicili serà el del repre-
sentant a qui es referix l’article 47 d’esta llei. No obstant
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això, quan la persona o entitat no resident a Espanya
opere per mitjà d’establiment permanent, el domicili serà
el que resulte d’aplicar a tal establiment permanent les
regles establides en els paràgrafs a) i b) d’este apartat.

3. Els obligats tributaris han de comunicar el seu
domicili fiscal i el seu canvi a l’Administració tributària
que corresponga, en la forma i en els termes que s’es-
tablisquen reglamentàriament. El canvi de domicili fiscal
no produirà efectes davant de l’Administració tributària
fins que es complisca amb tal deure de comunicació,
però això no impedirà que, conforme al que establix
reglamentàriament, els procediments que s’hagen iniciat
d’ofici abans de la comunicació de tal canvi, puguen
continuar tramitant-se per l’òrgan corresponent al domi-
cili inicial, sempre que les notificacions derivades d’estos
procediments es realitzen d’acord amb el que preveu
l’article 110 d’esta llei.

4. Cada Administració podrà comprovar i rectificar
el domicili fiscal declarat pels obligats tributaris en relació
amb els tributs, la gestió dels quals li competisca d’acord
amb el procediment que es fixe reglamentàriament.

CAPÍTOL III

Elements de quantificació de l’obligació tributària prin-
cipal i de l’obligació de realitzar pagaments a compte

Article 49. Quantificació de l’obligació tributària prin-
cipal i de l’obligació de realitzar pagaments a compte.

L’obligació tributària principal i l’obligació de realitzar
pagaments a compte es determinaran a partir de les
bases tributàries, els tipus de gravamen i els altres ele-
ments previstos en este capítol, segons dispose la llei
de cada tribut.

Article 50. Base imposable: concepte i mètodes de
determinació.

1. La base imposable és la magnitud dinerària o
d’una altra naturalesa que resulta del mesurament o valo-
ració del fet imposable.

2. La base imposable podrà determinar-se pels
mètodes següents:

a) Estimació directa.
b) Estimació objectiva.
c) Estimació indirecta.

3. Les bases imposables es determinaran amb
caràcter general a través del mètode d’estimació directa.
No obstant això, la llei podrà establir els supòsits en
què s’aplique el mètode d’estimació objectiva, que tindrà,
en tot cas, caràcter voluntari per als obligats tributaris.

4. L’estimació indirecta tindrà caràcter subsidiari
respecte dels altres mètodes de determinació i s’aplicarà
quan es produïsca alguna de les circumstàncies previstes
en l’article 53 d’esta llei.

Article 51. Mètode d’estimació directa.

El mètode d’estimació directa podrà utilitzar-se pel
contribuent i per l’Administració tributària d’acord amb
el que disposa la normativa de cada tribut. A estos efec-
tes, l’Administració tributària utilitzarà les declaracions
o documents presentats, les dades consignades en llibres
i registres comprovats administrativament i els altres
documents, justificants i dades que tinguen relació amb
els elements de l’obligació tributària.

Article 52. Mètode d’estimació objectiva.

El mètode d’estimació objectiva podrà utilitzar-se per
a la determinació de la base imposable per mitjà de
l’aplicació de les magnituds, índexs, mòduls o dades pre-
vistes en la normativa pròpia de cada tribut.

Article 53. Mètode d’estimació indirecta.

1. El mètode d’estimació indirecta s’aplicarà quan
l’Administració tributària no puga disposar de les dades
necessàries per a la determinació completa de la base
imposable com a conseqüència d’alguna de les circums-
tàncies següents:

a) Falta de presentació de declaracions o presen-
tació de declaracions incompletes o inexactes.

b) Resistència, obstrucció, excusa o negativa a l’ac-
tuació inspectora.

c) Incompliment substancial de les obligacions
comptables o registrals.

d) Desaparició o destrucció, inclús per causa de for-
ça major, dels llibres i registres comptables o dels jus-
tificants de les operacions que s’hi anoten.

2. Les bases o rendiments es determinaran per mitjà
de l’aplicació de qualsevol dels següents mitjans o de
diversos d’ells conjuntament:

a) Aplicació de les dades i antecedents disponibles
que siguen rellevants amb esta finalitat.

b) Utilització d’aquells elements que indirectament
acrediten l’existència dels béns i de les rendes, així com
dels ingressos, vendes, costos i rendiments que siguen
normals en el respectiu sector econòmic, ateses les
dimensions de les unitats productives o familiars que
hagen de comparar-se en termes tributaris.

c) Valoració de les magnituds, índexs, mòduls o
dades que concórreguen en els respectius obligats tri-
butaris, segons les dades o antecedents que es pos-
seïsquen de supòsits semblants o equivalents.

3. Quan resulte aplicable el mètode d’estimació indi-
recta, se seguirà el procediment previst en l’article 158
d’esta llei.

Article 54. Base liquidable.

La base liquidable és la magnitud resultant de prac-
ticar, si és el cas, en la base imposable les reduccions
establides en la llei.

Article 55. Tipus de gravamen.

1. El tipus de gravamen és la xifra, coeficient o per-
centatge que s’aplica a la base liquidable per a obtindre
com a resultat la quota íntegra.

2. Els tipus de gravamen poden ser específics o per-
centuals, i han d’aplicar-se segons dispose la llei pròpia
de cada tribut a cada unitat, conjunt d’unitats o tram
de la base liquidable.

El conjunt de tipus de gravamen aplicables a les dis-
tintes unitats o trams de base liquidable en un tribut
es denominarà tarifa.

3. La llei podrà prevore l’aplicació d’un tipus zero,
així com de tipus reduïts o bonificats.

Article 56. Quota tributària.

1. La quota íntegra es determinarà:
a) Aplicant el tipus de gravamen a la base liquidable.
b) Segons quantitat fixa assenyalada amb esta fina-

litat.
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2. Per al càlcul de la quota íntegra podran utilitzar-se
els mètodes de determinació previstos en l’apartat 2
de l’article 50 d’esta llei.

3. La quota íntegra ha de reduir-se d’ofici quan de
l’aplicació dels tipus de gravamen resulte que a un incre-
ment de la base correspon una porció de quota superior
a este increment. La reducció ha de comprendre almenys
este excés.

S’exceptuen d’esta regla els casos en què el deute
tributari haja de pagar-se per mitjà d’efectes timbrats.

4. L’import de la quota íntegra podrà modificar-se
per mitjà de l’aplicació de les reduccions o límits que
la llei de cada tribut establisca en cada cas.

5. La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre
la quota íntegra les deduccions, bonificacions, addicions
o coeficients previstos, si és el cas, en la llei de cada
tribut.

6. La quota diferencial serà el resultat de minorar
la quota líquida en l’import de les deduccions, pagaments
fraccionats, retencions, ingressos a compte i quotes, d’a-
cord amb la normativa de cada tribut.

Article 57. Comprovació de valors.

1. El valor de les rendes, productes, béns i la resta
d’elements determinants de l’obligació tributària podrà
ser comprovat per l’Administració tributària per mitjà dels
següents mitjans:

a) Capitalització o imputació de rendiments al per-
centatge que la llei de cada tribut assenyale.

b) Estimació per referència als valors que figuren
en els registres oficials de caràcter fiscal.

c) Preus mitjans en el mercat.
d) Cotitzacions en mercats nacionals i estrangers.
e) Dictamen de pèrits de l’Administració.
f) Qualsevol altre mitjà que es determine en la llei

pròpia de cada tribut.

2. La taxació pericial contradictòria podrà utilitzar-se
per a confirmar o corregir en cada cas les valoracions
resultants de l’aplicació dels mitjans de l’apartat 1 d’este
article.

3. Les normes de cada tribut regularan l’aplicació
dels mitjans de comprovació assenyalats en l’apartat 1
d’este article.

4. La comprovació de valors ha de ser realitzada
per l’Administració tributària a través del procediment
previst en els articles 134 i 135 d’esta llei, quan la dita
comprovació siga l’únic objecte del procediment, o quan
se substancie en el curs d’un altre procediment dels
regulats en el títol III, com una actuació concreta d’este,
i en tot cas serà aplicable allò que disposen estos articles
excepte l’apartat 1 de l’article 134 d’esta llei.

CAPÍTOL IV

El deute tributari

SECCIÓ 1a. DISPOSICIONS GENERALS

Article 58. Deute tributari.

1. El deute tributari estarà constituït per la quota
o quantitat a ingressar que resulte de l’obligació tributària
principal o de les obligacions de realitzar pagaments a
compte.

2. A més, el deute tributari estarà integrat, si és
el cas, per:

a) L’interés de demora.
b) Els recàrrecs per declaració extemporània.
c) Els recàrrecs del període executiu.

d) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases
o les quotes, a favor del Tresor o d’altres ens públics.

3. Les sancions tributàries que puguen imposar-se
d’acord amb el que disposa el títol IV d’esta llei no for-
maran part del deute tributari, però en la seua recaptació
s’aplicaran les normes incloses en el capítol V del títol III
d’esta llei.

Article 59. Extinció del deute tributari.

1. Els deutes tributaris podran extingir-se per paga-
ment, prescripció, compensació o condonació, pels mit-
jans previstos en la normativa duanera i pels altres mit-
jans previstos en les lleis.

2. El pagament, la compensació, la deducció sobre
transferències o la condonació del deute tributari té efec-
tes alliberadors exclusivament per l’import pagat, com-
pensat, deduït o condonat.

SECCIÓ 2a. EL PAGAMENT

Article 60. Formes de pagament.

1. El pagament del deute tributari s’efectuarà en
efectiu. Podrà efectuar-se per mitjà d’efectes timbrats
quan així es dispose reglamentàriament.

El pagament dels deutes en efectiu podrà efectuar-se
pels mitjans i en la forma que es determinen reglamen-
tàriament.

La normativa tributària regularà els requisits i con-
dicions perquè el pagament puga efectuar-se utilitzant
tècniques i mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

2. Podrà admetre’s el pagament en espècie del deu-
te tributari en període voluntari o executiu quan una
llei ho dispose expressament i en els termes i condicions
que es prevegen reglamentàriament.

Article 61. Moment del pagament.

1. S’entén pagat en efectiu un deute tributari quan
s’haja realitzat l’ingrés del seu import en les caixes dels
òrgans competents, oficines recaptadores o entitats
autoritzades per a la seua admissió.

2. En cas d’ocupació d’efectes timbrats s’entendrà
pagat el deute tributari quan aquells s’utilitzen en la for-
ma que reglamentàriament es determine.

3. El pagament en espècie extingirà el deute tribu-
tari en el moment assenyalat en les normes que el
regulen.

Article 62. Terminis per al pagament.

1. Els deutes tributaris resultants d’una autoliquida-
ció han de pagar-se en els terminis que establisca la
normativa de cada tribut.

2. En el cas de deutes tributaris resultants de liqui-
dacions practicades per l’Administració, el pagament en
període voluntari ha de fer-se en els terminis següents:

a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre
els dies un i 15 de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
este no fóra hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre
els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior
o, si este no fóra hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

3. El pagament en període voluntari dels deutes de
notificació co�ectiva i periòdica que no tinguen establit
un altre termini en les seues normes reguladores ha d’e-
fectuar-se en el període comprés entre el dia u de setem-
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bre i el 20 de novembre o, si este no fóra hàbil, fins
a l’immediat hàbil següent.

L’Administració tributària competent podrà modificar
el termini assenyalat en el paràgraf anterior sempre que
este termini no siga inferior a dos mesos.

4. Els deutes que hagen d’abonar-se per mitjà d’e-
fectes timbrats es pagaran en el moment de la realització
del fet imposable, si no es disposa un altre termini en
la seua normativa específica.

5. Una vegada iniciat el període executiu i notificada
la providència de constrenyiment, el pagament del deute
tributari ha d’efectuar-se en els terminis següents:

a) Si la notificació de la providència es realitza entre
els dies u i 15 de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins al dia 20 d’este mes o, si este no
fóra hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

b) Si la notificació de la providència es realitza entre
els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins al dia cinc del mes següent o, si
este no fóra hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

6. Els deutes tributaris duaners i fiscals derivats d’o-
peracions de comerç exterior han de pagar-se en el ter-
mini establit per la seua pròpia normativa.

7. En els supòsits en què la llei de cada tribut ho
establisca, l’ingrés del deute d’un obligat tributari podrà
suspendre’s totalment o parcialment, sense aportació de
garantia i a so�icitud d’este, si un altre obligat presenta
una declaració o autoliquidació de la qual resulte una
quantitat a tornar o una comunicació de dades, amb
indicació que l’import de la devolució que puga ser reco-
negut es destine a la cance�ació del deute, la suspensió
de la qual es pretén.

L’import del deute suspés no podrà ser superior a
la devolució so�icitada.

El deute suspés quedarà totalment o parcialment
extingit en l’import que corresponga de la devolució reco-
neguda, sense que siguen exigibles interessos de demora
sobre el deute cance�at a càrrec de la devolució.

8. L’ingrés del deute d’un obligat tributari se sus-
pendrà totalment o parcialment, sense aportació de
garanties, quan es comprove que per la mateixa operació
s’ha satisfet a la mateixa o una altra Administració un
deute tributari o s’ha suportat la repercussió d’un altre
impost, sempre que el pagament realitzat o la reper-
cussió suportada siga incompatible amb el deute exigit
i, a més, en este últim cas, el subjecte passiu no tinga
dret a la completa deducció de l’import suportat inde-
gudament.

Reglamentàriament es regularà el procediment per
a l’extinció dels deutes tributaris als que es referix el
paràgraf anterior i, en els casos en què es troben impli-
cades dos Administracions tributàries, els mecanismes
de compensació entre estes.

Article 63. Imputació de pagaments.

1. Els deutes tributaris són autònoms. L’obligat al
pagament de diversos deutes podrà imputar cada paga-
ment al deute que lliurement determine.

2. El cobrament d’un dèbit de venciment posterior
no extingix el dret de l’Administració tributària a percebre
els anteriors en descobert.

3. En els casos d’execució forçosa en què s’hagen
acumulat diversos deutes tributaris del mateix obligat
tributari i no puguen extingir-se totalment, l’Administra-
ció tributària, excepte el que disposa l’apartat següent,
aplicarà el pagament al deute més antic. La seua anti-
guitat es determinarà d’acord amb la data en què cada
un va ser exigible.

4. Quan s’hagen acumulat diversos deutes tributaris
a favor d’una Administració i d’altres entitats de dret
públic dependents d’esta, tindran preferència per al seu
cobrament les primeres, tenint en consideració el que
disposa la secció 5a d’este capítol.

Article 64. Consignació del pagament.

Els obligats tributaris podran consignar l’import del
deute tributari i, si és el cas, de les costes reglamen-
tàriament meritades en la Caixa General de Depòsits
o òrgan equivalent de les restants Administracions públi-
ques, o en alguna dels seus sucursals, amb els efectes
alliberadors o suspensius que les disposicions reglamen-
tàries determinen.

Article 65. Ajornament i fraccionament del pagament.

1. Els deutes tributaris que es troben en període
voluntari o executiu podran ajornar-se o fraccionar-se
en els termes que es fixen reglamentàriament i amb
la so�ictud prèvia de l’obligat tributari, quan la seua situa-
ció economicofinancera li impedisca, de forma transi-
tòria, efectuar el pagament en els terminis establits.

2. No podran ser objecte d’ajornament o fraccio-
nament els deutes tributaris l’exacció dels quals es rea-
litze per mitjà d’efectes timbrats.

Tampoc podran ajornar-se o fraccionar-se els deutes
corresponents a obligacions tributàries que hagen de
complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a
compte, excepte en els casos i condicions previstos en
la normativa tributària.

3. Els deutes ajornats o fraccionat han de garantir-se
en els termes previstos en l’article 82 d’esta llei i en
la normativa recaptatòria.

4. Quan la totalitat del deute ajornat o fraccionat
es garantisca amb aval solidari d’entitat de crèdit o socie-
tat de garantia recíproca o per mitjà de certificat d’as-
segurança de caució, l’interés de demora exigible serà
l’interés legal que corresponga fins a la data del seu
ingrés.

5. La presentació d’una so�icitud d’ajornament o
fraccionament en període voluntari impedirà l’inici del
període executiu, però no la meritació de l’interés de
demora.

Les so�icituds en període executiu podran presen-
tar-se fins al moment en què es notifique a l’obligat l’a-
cord d’alienació dels béns embargats. L’Administració
tributària podrà iniciar o, si és el cas, continuar el pro-
cediment de constrenyiment durant la tramitació de l’a-
jornament o fraccionament. No obstant això, han de sus-
pendre’s les actuacions d’alienació dels béns embargats
fins a la notificació de la resolució denegatòria de l’a-
jornament o fraccionament.

SECCIÓ 3a. LA PRESCRIPCIÓ

Article 66. Terminis de prescripció.

Prescriuran al cap de quatre anys els següents drets:

a) El dret de l’Administració per a determinar el deu-
te tributari per mitjà de l’oportuna liquidació.

b) El dret de l’Administració per a exigir el pagament
dels deutes tributaris liquidats i autoliquidat.

c) El dret a so�icitar les devolucions derivades de
la normativa de cada tribut, les devolucions d’ingressos
indeguts i el reembossament del cost de les garanties.

d) El dret a obtindre les devolucions derivades de
la normativa de cada tribut, les devolucions d’ingressos
indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
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Article 67. Còmput dels terminis de prescripció.

1. El termini de prescripció començarà a comptar-se
en els distints casos a què es referix l’article anterior
d’acord amb les regles següents:

En el cas a), des de l’endemà d’aquell en què finalitze
el termini reglamentari per a presentar la corresponent
declaració o autoliquidació.

En el cas b), des de l’endemà d’aquell en què finalitze
el termini de pagament en període voluntari, sense perjuí
del que disposa l’apartat 2 d’este article.

En el cas c), des de l’endemà d’aquell en què finalitze
el termini per a so�icitar la corresponent devolució deri-
vada de la normativa de cada tribut o, en defecte de
termini, des de l’endemà d’aquell en què la dita devolució
va poder so�icitar-se; des de l’endemà d’aquell en què
es va realitzar l’ingrés indegut o des de l’endemà de
la finalització del termini per a presentar l’autoliquidació
si l’ingrés indegut es va realitzar dins d’este termini; o
des de l’endemà d’aquell en què adquirisca fermesa la
sentència o resolució administrativa que declare total-
ment o parcialment improcedent l’acte impugnat.

En el supòsit de tributs que graven una mateixa ope-
ració i que siguen incompatibles entre si, el termini de
prescripció per a so�icitar la devolució de l’ingrés indegut
del tribut improcedent començarà a comptar-se des de
la resolució de l’òrgan específicament previst per a dirimir
quin és el tribut procedent.

En el cas d), des de l’endemà d’aquell en què finalitzen
els terminis establits per a efectuar les devolucions deri-
vades de la normativa de cada tribut o des de l’endemà
de la data de notificació de l’acord on es reconega el
dret a percebre la devolució o el reembossament del
cost de les garanties.

2. El termini de prescripció per a exigir l’obligació
de pagament als responsables solidaris començarà a
comptar-se des de l’endemà de la finalització del termini
de pagament en període voluntari del deutor principal.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en
el cas dels responsables solidaris previstos en l’apartat
2 de l’article 42 d’esta llei, este termini de prescripció
s’iniciarà en el moment en què ocórreguen els fets que
constituïsquen el pressupost de la responsabilitat.

Tractant-se de responsables subsidiaris, el termini de
prescripció començarà a computar-se des de la notifi-
cació de l’última actuació recaptatòria practicada al deu-
tor principal o a qualsevol dels responsables solidaris.

Article 68. Interrupció dels terminis de prescripció.

1. El termini de prescripció del dret a què es referix
el paràgraf a) de l’article 66 d’esta llei s’interromp:

a) Per qualsevol acció de l’Administració tributària,
realitzada amb coneixement formal de l’obligat tributari,
conduent al reconeixement, regularització, comprovació,
inspecció, assegurament i liquidació de tots o part dels
elements de l’obligació tributària.

b) Per la interposició de reclamacions o recursos
de qualsevol classe, per les actuacions realitzades amb
coneixement formal de l’obligat tributari en el curs de
les dites reclamacions o recursos, per la remissió del
tant de culpa a la jurisdicció penal o per la presentació
de denúncia davant del Ministeri Fiscal, així com per
la recepció de la comunicació d’un òrgan jurisdiccional
en què s’ordene la paralització del procediment admi-
nistratiu en curs.

c) Per qualsevol actuació fefaent de l’obligat tributari
conduent a la liquidació o autoliquidació del deute tri-
butari.

2. El termini de prescripció del dret a què es referix
el paràgraf b) de l’article 66 d’esta llei s’interromp:

a) Per qualsevol acció de l’Administració tributària,
realitzada amb coneixement formal de l’obligat tributari,
dirigida de forma efectiva a la recaptació del deute tri-
butari.

b) Per la interposició de reclamacions o recursos
de qualsevol classe, per les actuacions realitzades amb
coneixement formal de l’obligat en el curs de les dites
reclamacions o recursos, per la declaració del concurs
del deutor o per l’exercici d’accions civils o penals diri-
gides al cobrament del deute tributari, així com per la
recepció de la comunicació d’un òrgan jurisdiccional en
què s’ordene la paralització del procediment adminis-
tratiu en curs.

c) Per qualsevol actuació fefaent de l’obligat tributari
conduent al pagament o extinció del deute tributari.

3. El termini de prescripció del dret a què es referix
el paràgraf c) de l’article 66 d’esta llei s’interromp:

a) Per qualsevol actuació fefaent de l’obligat tributari
que pretenga la devolució, el reembossament o la rec-
tificació de la seua autoliquidació.

b) Per la interposició, tramitació o resolució de recla-
macions o recursos de qualsevol classe.

4. El termini de prescripció del dret a què es referix
el paràgraf d) de l’article 66 d’esta llei s’interromp:

a) Per qualsevol acció de l’Administració tributària
dirigida a efectuar la devolució o el reembossament.

b) Per qualsevol actuació fefaent de l’obligat tribu-
tari per la que exigisca el pagament de la devolució o
el reembossament.

c) Per la interposició, tramitació o resolució de recla-
macions o recursos de qualsevol classe.

5. Produïda la interrupció, s’iniciarà novament el
còmput del termini de prescripció, excepte el que establix
l’apartat següent.

6. Quan el termini de prescripció s’haja interromput
per la interposició del recurs davant de la jurisdicció
contenciosa administrativa, per l’exercici d’accions civils
o penals, per la remissió del tant de culpa a la jurisdicció
competent o la presentació de denúncia davant del
Ministeri Fiscal o per la recepció d’una comunicació judi-
cial de paralització del procediment, el còmput del ter-
mini de prescripció s’iniciarà novament quan l’Adminis-
tració tributària reba la notificació de la resolució ferma
que pose fi al procés judicial o que llevant la paralització,
o quan es reba la notificació del Ministeri Fiscal quan
es torne l’expedient.

Quan el termini de prescripció s’haja interromput per
la declaració del concurs del deutor, el còmput del ter-
mini de prescripció s’iniciarà novament en el moment
d’aprovació del conveni concursal per als deutes tribu-
taris no sotmesos a este. Respecte als deutes tributaris
sotmesos al conveni concursal, el còmput del termini
de prescripció s’iniciarà novament quan aquells resulten
exigibles al deutor. Si el conveni no fóra aprovat, el ter-
mini es reiniciarà quan es reba la resolució judicial ferma
que assenyale la dita circumstància.

El que disposa este apartat no serà aplicable al termini
de prescripció del dret de l’Administració tributària per
a exigir el pagament quan no s’haja acordat la suspensió
en via contenciosa administrativa.

7. Interromput el termini de prescripció per a un
obligat tributari, este efecte s’estén a tots els altres obli-
gats, inclosos els responsables. No obstant això, si l’o-
bligació és mancomunada i només es reclama a un dels
obligats tributaris la part que li correspon, el termini no
s’interromp per als altres.
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Si existixen diversos deutes liquidats a càrrec d’una
mateixa persona obligada al pagament, la interrupció
de la prescripció només afectarà el deute a què es
referisca.

Article 69. Extensió i efectes de la prescripció.

1. La prescripció guanyada aprofita de la mateixa
manera a tots els obligats al pagament del deute tributari
excepte el que disposa l’apartat 7 de l’article anterior.

2. La prescripció s’aplicarà d’ofici, inclús en els
casos en què s’haja pagat el deute tributari, sense neces-
sitat que la invoque o excepcione l’obligat tributari.

3. La prescripció guanyada extingix el deute tribu-
tari.

Article 70. Efectes de la prescripció en relació amb
les obligacions formals.

1. Excepte el que disposen els apartats següents,
les obligacions formals vinculades a altres obligacions
tributàries del mateix obligat només podran exigir-se
mentres no haja expirat el termini de prescripció del
dret per a determinar estes últimes.

2. A efectes del compliment de les obligacions tri-
butàries d’altres persones o entitats, les obligacions de
conservació i subministrament d’informació previstes en
els paràgrafs d), e) i f) de l’apartat 2 de l’article 29 d’esta
llei han de complir-se en el termini previst en la normativa
mercantil o en el termini d’exigència de les seues pròpies
obligacions formals a què es referix l’apartat anterior,
si este últim fóra superior.

3. L’obligació de justificar la procedència de les
dades que tinguen el seu origen en operacions realit-
zades en períodes impositius prescrits es mantindrà
durant el termini de prescripció del dret per a determinar
els deutes tributaris afectat per l’operació corresponent.

SECCIÓ 4a. ALTRES FORMES D’EXTINCIÓ
DEL DEUTE TRIBUTARI

Article 71. Compensació.

1. Els deutes tributaris d’un obligat tributari podran
extingir-se totalment o parcialment per compensació
amb crèdits reconeguts per acte administratiu a favor
del mateix obligat, en les condicions que reglamentà-
riament s’establisquen.

2. La compensació es recordarà d’ofici o a instància
de l’obligat tributari.

3. Els obligats tributaris podran so�icitar la compen-
sació dels crèdits i els deutes tributaris de què siguen
titulars per mitjà d’un sistema de compte corrent, en
els termes que reglamentàriament es determinen.

Article 72. Compensació a instància de l’obligat tribu-
tari.

1. L’obligat tributari podrà so�icitar la compensació
dels deutes tributaris que es troben tant en període volun-
tari de pagament com en període executiu.

2. La presentació d’una so�icitud de compensació
en període voluntari impedirà l’inici del període executiu
del deute concurrent amb el crèdit oferit, però no la
meritació de l’interés de demora que puga correspondre,
si és el cas, fins a la data de reconeixement del crèdit.

3. L’extinció del deute tributari es produirà en el
moment de la presentació de la so�icitud o quan es
complisquen els requisits exigits per als deutes i els crè-
dits, si este moment és posterior a la dita presentació.
L’acord de compensació declararà la dita extinció.

Article 73. Compensació d’ofici.

1. L’Administració tributària compensarà d’ofici els
deutes tributaris que es troben en període executiu.

Així mateix, es compensaran d’ofici durant el termini
d’ingrés en període voluntari les quantitats a ingressar
i a tornar que resulten d’un mateix procediment de com-
provació limitada o inspecció o de la pràctica d’una nova
liquidació per haver sigut anu�ada una altra anterior d’a-
cord amb el que disposa l’apartat 5 de l’article 26 d’esta
llei.

2. Seran compensables d’ofici, una vegada trans-
corregut el termini d’ingrés en període voluntari, els deu-
tes tributaris vençuts, líquids i exigibles que les comu-
nitats autònomes, entitats locals i la resta d’entitats de
dret públic tinguen amb l’Estat.

3. L’extinció del deute tributari es produirà en el
moment d’inici del període executiu o quan es complis-
quen els requisits exigits per als deutes i els crèdits,
si este moment fóra posterior. L’acord de compensació
declararà la dita extinció.

En el supòsit previst en el paràgraf segon de l’apartat
1 d’este article, l’extinció es produirà en el moment de
concurrència dels deutes i els crèdits, en els termes esta-
blits reglamentàriament.

Article 74. Extinció de deutes de les entitats de dret
públic per mitjà de deduccions sobre transferències.

1. Els deutes tributaris vençuts, líquids i exigibles
que les comunitats autònomes, entitats locals i la resta
d’entitats de dret públic tinguen amb l’Estat podran extin-
gir-se amb les deduccions sobre les quantitats que l’Ad-
ministració de l’Estat haja de transferir a les referides
entitats.

L’aplicació d’este règim a les comunitats autònomes
i entitats de dret públic dependents d’estes i a les entitats
locals es realitzarà en els supòsits i conforme al pro-
cediment establit en la legislació específica.

2. L’inici del procediment determinarà la suspensió
del cobrament dels deutes a què este es referisca.

3. L’extinció dels deutes objecte del procediment
tindrà lloc quan es produïsca la deducció i per la quantitat
concurrent.

Article 75. Condonació.

Els deutes tributaris només podran condonar-se en
virtut de llei, en la quantia i amb els requisits que s’hi
determinen.

Article 76. Baixa provisional per insolvència.

1. Els deutes tributaris que no hagen pogut fer-se
efectius en els respectius procediments de recaptació
per insolvència provada, total o parcial, dels obligats tri-
butaris es donaran de baixa en comptes en la quantia
corresponent, per mitjà de la declaració del crèdit com
a incobrable, total o parcial, fins que no es rehabiliten
dins del termini de prescripció d’acord amb el que dis-
posa l’apartat 2 de l’article 173 d’esta llei.

2. El deute tributari s’extingirà si, vençut el termini
de prescripció, no s’ha rehabilitat.

SECCIÓ 5a. GARANTIES DEL DEUTE TRIBUTARI

Article 77. Dret de prelació.

1. La Hisenda Pública tindrà prelació per al cobra-
ment dels crèdits tributaris vençuts i no satisfets en quant
concórrega amb altres creditors, excepte que es tracte
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de creditors de domini, penyora, hipoteca o un altre dret
real degudament inscrit en el registre corresponent amb
anterioritat a la data en què s’hi faça constar el dret
de la Hisenda Pública, sense perjuí del que disposen
els articles 78 i 79 d’esta llei.

2. En cas de conveni concursal, els crèdits tributaris
a què afecte el conveni, inclosos els derivats de l’obli-
gació de realitzar pagaments a compte, quedaran sot-
mesos al que establix la Llei 22/2003, de 9 de juliol,
Concursal.

Article 78. Hipoteca legal tàcita.

En els tributs que graven periòdicament els béns o
drets inscriptibles en un registre públic o els seus pro-
ductes directes, certs o presumptes, l’Estat, les comu-
nitats autònomes i les entitats locals tindran preferència
sobre qualsevol altre creditor o adquirent, encara que
estos hagen inscrit els seus drets, per al cobrament dels
deutes meritats i no satisfetes corresponents a l’any natu-
ral en què s’exigisca el pagament i a l’immediat anterior.

Article 79. Afecció de béns.

1. Els adquirents de béns afectes per llei al paga-
ment del deute tributari respondran subsidiàriament amb
ells, per derivació de l’acció tributària, si el deute no
es paga.

2. Els béns i drets transmesos quedaran afectes a
la responsabilitat del pagament de les quantitats, liqui-
dades o no, corresponents als tributs que graven estes
transmissions, adquisicions o importacions, siga qui siga
el seu posseïdor, llevat que este resulte ser un tercer
protegit per la fe pública registral o es justifique l’ad-
quisició dels béns amb bona fe i just títol, en establiment
mercantil o industrial, en el cas de béns mobles no
inscriptibles.

3. Sempre que la llei concedisca un benefici fiscal,
la definitiva efectivitat del qual depenga de l’ulterior com-
pliment per l’obligat tributari de qualsevol requisit per
aquella exigit, l’Administració tributària farà figurar l’im-
port total de la liquidació que s’hauria d’haver girat si
no intervé el benefici fiscal, cosa que els titulars dels
registres públics corresponents faran constar per nota
marginal d’afecció.

En el cas que amb posterioritat i com a conseqüència
de les actuacions de comprovació administrativa resulte
un import superior de l’eventual liquidació a què es referix
el paràgraf anterior, l’òrgan competent procedirà a comu-
nicar-ho al registrador competent als efectes que es faça
constar el dit major import en la nota marginal d’afecció.

Article 80. Dret de retenció.

L’Administració tributària tindrà dret de retenció
enfront de tots sobre les mercaderies declarades en les
duanes per al pagament del pertinent deute duaner i
fiscal, per l’import dels respectius drets i impostos liqui-
dats, si no es garantix de forma suficient el pagament
d’este.

Article 81. Mesures cautelars.

1. Per a assegurar el cobrament del deute tributari,
l’Administració podrà adoptar mesures cautelars de
caràcter provisional quan hi haja indicis racionals que,
en qualsevol altre cas, este cobrament es voria frustrat
o greument dificultat.

La mesura cautelar ha de ser notificada a l’afectat
amb expressa menció dels motius que en justifiquen
l’adopció.

2. Les mesures han de ser proporcionades al dany
que es pretenga evitar i en la quantia estrictament neces-
sària per a assegurar el cobrament del deute. En cap
cas s’adoptaran aquelles que puguen produir un perjuí
de difícil o impossible reparació.

3. Les mesures cautelars podran consistir en:

a) La retenció del pagament de devolucions tribu-
tàries o d’altres pagaments que haja de realitzar l’Ad-
ministració tributària. La retenció cautelar total o parcial
d’una devolució tributària ha de ser notificada a l’inte-
ressat junt amb l’acord de devolució.

b) L’embargament preventiu de béns i drets, del que
es practicarà, si és el cas, una anotació preventiva.

c) La prohibició d’alienar, gravar o disposar de béns
o drets.

d) La retenció d’un percentatge dels pagaments que
les empreses que contracten o subcontracten l’execució
d’obres o prestació de servicis corresponents a la seua
activitat principal realitzen els contractistes o subcon-
tractistes, en garantia de les obligacions tributàries rela-
tives a tributs que hagen de repercutir-se o quantitats
que hagen de retindre’s a treballadors, professionals o
altres empresaris, en la part que corresponga a les obres
o servicis objecte de la contractació o subcontractació.

e) Qualsevol altra legalment prevista.

4. Quan el deute tributari no es trobe liquidat però
s’haja comunicat la proposta de liquidació en un pro-
cediment de comprovació o inspecció, es podran adoptar
mesures cautelars que asseguren el seu cobrament d’a-
cord amb el que disposa este article. Si es tracta de
deutes tributaris relatius a quantitats retingudes o reper-
cutides a tercers, les mesures cautelars podran adop-
tar-se en qualsevol moment del procediment de com-
provació o inspecció.

5. Els efectes de les mesures cautelars cessaran en
el termini de sis mesos des de la seua adopció, excepte
en els supòsits següents:

a) Que es convertisquen en embargaments en el
procediment de constrenyiment o en mesures cautelars
judicials, que tindran efectes des de la data d’adopció
de la mesura cautelar.

b) Que desapareguen les circumstàncies que van
motivar la seua adopció.

c) Que, a so�icitud de l’interessat, s’acordara la seua
substitució per una altra garantia que s’estime suficient.

En tot cas, les mesures cautelars han de ser alçades
si l’obligat tributari presenta aval solidari d’entitat de crè-
dit o societat de garantia recíproc o certificat d’asse-
gurança de caució que garantisca el cobrament de la
quantia de la mesura cautelar. Si l’obligat procedix al
pagament en període voluntari de l’obligació tributària,
el compliment del qual assegurava la mesura cautelar
sense que hi haja suspensió de l’ingrés, l’Administració
tributària ha d’abonar els gastos de l’aval aportat.

d) Que s’amplie este termini mitjançant un acord
motivat, sense que l’ampliació puga excedir sis mesos.

6. Es podrà acordar l’embargament preventiu de
diners i mercaderies en quantia suficient per a assegurar
el pagament del deute tributari que corresponga exigir
per activitats lucratives exercides sense establiment i
que no hagen sigut declarades. Així mateix, podrà acor-
dar-se l’embargament preventiu dels ingressos dels
espectacles públics que no hagen sigut prèviament
declarats a l’Administració tributària.

7. A més del règim general de mesures cautelars
establit en este article, l’Administració tributària podrà
acordar la retenció del pagament de devolucions tribu-
tàries o d’altres pagaments que haja de realitzar a per-
sones contra les quals s’haja presentat denúncia o que-
rella per delicte contra la Hisenda Pública o es dirigisca
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un procés judicial per este delicte, en la quantia que
s’estime necessària per a cobrir la responsabilitat civil
que puga acordar-se.

Esta retenció ha de ser notificada a l’interessat, al
Ministeri Fiscal i a l’òrgan judicial competent, i es man-
tindrà fins que este últim adopte la decisió procedent.

Article 82. Garanties per a l’ajornament i fraccionament
del pagament del deute tributari.

1. Per a garantir els ajornaments o fraccionaments
del deute tributari, l’Administració tributària podrà exigir
que es constituïsca a favor seu aval solidari d’entitat
de crèdit o societat de garantia recíproc o certificat d’as-
segurança de caució.

Quan es justifique que no és possible obtindre este
aval o certificat o que la seua aportació compromet greu-
ment la viabilitat de l’activitat econòmica, l’Administració
podrà admetre garanties que consistisquen en hipoteca,
penyora, fiança personal i solidària o una altra que s’es-
time suficientment, en la forma que es determine regla-
mentàriament.

En els termes que s’establisquen reglamentàriament,
l’obligat tributari podrà so�icitar de l’Administració que
adopte mesures cautelars en substitució de les garanties
previstes en els paràgrafs anteriors. En estos supòsits
no s’aplicarà el que disposa l’apartat 5 de l’article anterior
d’esta llei.

2. Podrà dispensar-se totalment o parcialment a l’o-
bligat tributari de la constitució de les garanties a què
es referix l’apartat anterior en els casos següents:

a) Quan els deutes tributaris siguen de quantia infe-
rior a la que es fixe en la normativa tributària. Esta excep-
ció podrà limitar-se a so�icituds formulades en deter-
minades fases del procediment de recaptació.

b) Quan l’obligat al pagament manque de béns sufi-
cients per a garantir el deute i l’execució del seu patri-
moni puga afectar substancialment el manteniment de
la capacitat productiva i del nivell d’ocupació de l’activitat
econòmica respectiva, o puga produir greus menyscap-
tes als interessos de la Hisenda Pública, en la forma
prevista reglamentàriament.

c) En els altres casos que establisca la normativa
tributària.

TÍTOL III

L’aplicació dels tributs
CAPÍTOL I

Principis generals

SECCIÓ 1a. PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

Article 83. Àmbit de l’aplicació dels tributs.

1. L’aplicació dels tributs comprén totes les activi-
tats administratives dirigides a la informació i assistència
als obligats tributaris i a la gestió, inspecció i recaptació,
així com les actuacions dels obligats en l’exercici dels
seus drets o en compliment de les seues obligacions
tributàries.

2. Les funcions d’aplicació dels tributs s’exerciran
de forma separada a la de resolució de les reclamacions
economicoadministratives que s’interposen contra els
actes dictats per l’Administració tributària.

3. L’aplicació dels tributs es desenvoluparà a través
dels procediments administratius de gestió, inspecció,
recaptació i els altres previstos en este títol.

4. Correspon a cada Administració tributària deter-
minar la seua estructura administrativa per a l’exercici
de l’aplicació dels tributs.

Article 84. Competència territorial en l’aplicació dels
tributs.

La competència en l’orde territorial s’atribuirà a l’òr-
gan que es determine per l’Administració tributària, en
desplegament de les seues facultats d’organització, per
mitjà de disposició que ha de ser objecte de publicació
en el butlletí oficial corresponent.

En defecte de disposició expressa, la competència
s’atribuirà a l’òrgan funcional inferior en l’àmbit territorial
de la qual radique el domicili fiscal de l’obligat tributari.

SECCIÓ 2a. INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA ALS OBLIGATS
TRIBUTARIS

Article 85. Deure d’informació i assistència als obligats
tributaris.

1. L’Administració ha de prestar als obligats tribu-
taris la necessària informació i assistència sobre els seus
drets i obligacions.

2. L’activitat a què es referix l’apartat anterior s’ins-
trumentarà, entre altres, a través de les actuacions
següents:

a) Publicació de textos actualitzats de les normes
tributàries, així com de la doctrina administrativa de més
transcendència.

b) Comunicacions i actuacions d’informació efectua-
des pels servicis destinats amb esta finalitat en els òrgans
de l’Administració tributària.

c) Contestacions a consultes escrites.
d) Actuacions prèvies de valoració.
e) Assistència als obligats en la realització de decla-

racions, autoliquidacions i comunicacions tributàries.

Article 86. Publicacions.

1. El Ministeri d’Hisenda difondrà per qualsevol mit-
jà, durant el primer trimestre de l’any, els textos actua-
litzats de les normes estatals amb rang de llei i reial
decret en matèria tributària en què s’hagen produït varia-
cions respecte dels textos vigents l’any precedent, així
com una relació de totes les disposicions tributàries que
s’hagen aprovat en el dit any.

2. El Ministeri d’Hisenda difondrà periòdicament les
contestacions a consultes i les resolucions economicoad-
ministratives que considere de més transcendència i
repercussió.

3. L’Administració tributària de l’Estat i de les comu-
nitats autònomes podran convindre que les publicacions
a què es referix l’apartat 1 es realitzen en les llengües
oficials de les comunitats autònomes.

4. L’accés a través d’Internet a les publicacions a
què es referix el present article i, si és el cas, a la infor-
mació prevista en l’article 87 d’esta llei serà, en tot cas,
gratuït.

Article 87. Comunicacions i actuacions d’informació.

1. L’Administració tributària informarà els contri-
buents dels criteris administratius existents per a l’apli-
cació de la normativa tributària, facilitarà la consulta a
les bases informatitzades on es contenen estos criteris
i podrà remetre comunicacions destinades a informar
sobre la tributació de determinats sectors, activitats o
fonts de renda.

2. L’Administració tributària ha de subministrar, a
petició dels interessats, el text íntegre de consultes o
resolucions concretes, suprimint tota referència a les
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dades que permeten la identificació de les persones a
qui afecten.

3. Les actuacions d’informació previstes en este arti-
cle es podran efectuar per mitjà de l’ocupació i aplicació
de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemà-
tics.

Article 88. Consultes tributàries escrites.

1. Els obligats podran formular a l’Administració tri-
butària consultes respecte al règim, la classificació o
la qualificació tributària que en cada cas els corresponga.

2. Les consultes tributàries escrites es formularan
abans de la finalització del termini establit per a l’exercici
dels drets, la presentació de declaracions o autoliqui-
dacions o el compliment d’altres obligacions tributàries.

La consulta es formularà per mitjà d’escrit dirigit a
l’òrgan competent per a la seua contestació, amb el con-
tingut que s’establisca reglamentàriament.

3. Així mateix, podran formular consultes tributàries
els co�egis professionals, cambres oficials, organitza-
cions patronals, sindicats, associacions de consumidors,
associacions o fundacions que representen interessos
de persones amb discapacitat, associacions empresarials
i organitzacions professionals, així com les federacions
que agrupen els organismes o entitats abans mencio-
nats, quan es referisquen a qüestions que afecten la
generalitat dels seus membres o associats.

4. L’Administració tributària arxivarà, amb notifica-
ció a l’interessat, les consultes que no reunisquen els
requisits establits en virtut de l’apartat 2 d’este article
i no siguen esmenades a requeriment de l’Administració.

5. La competència per a contestar les consultes
correspondrà als òrgans de l’Administració tributària que
tinguen atribuïda la iniciativa per a l’elaboració de dis-
posicions en l’orde tributari, la seua proposta o inter-
pretació.

6. L’Administració tributària competent ha de con-
testar per escrit les consultes que reunisquen els requisits
establits en virtut de l’apartat 2 d’este article en el termini
de sis mesos des de la seua presentació. La falta de
contestació en este termini no implicarà l’acceptació dels
criteris expressats en l’escrit de la consulta.

7. El procediment de tramitació i contestació de les
consultes es desenvoluparà reglamentàriament.

8. La competència, el procediment i els efectes de
les contestacions a les consultes relatives a l’aplicació
de la normativa duanera comunitària es regularà pel que
disposa el Codi Duaner Comunitari.

Article 89. Efectes de les contestacions a consultes
tributàries escrites.

1. La contestació a les consultes tributàries escrites
tindrà efectes vinculants, en els termes previstos en este
article, per als òrgans i entitats de l’Administració tri-
butària encarregats de l’aplicació dels tributs en la seua
relació amb el consultant.

Fins que no es modifique la legislació o la jurispru-
dència aplicable al cas, s’aplicaran al consultant els cri-
teris expressats en la contestació, sempre que la consulta
s’haja formulat en el termini a què es referix l’apartat
2 de l’article anterior i no s’hagen alterat les circums-
tàncies, antecedents i la resta de dades arreplegades
en l’escrit de consulta.

Els òrgans de l’Administració tributària encarregats
de l’aplicació dels tributs han d’aplicar els criteris con-
tinguts en les consultes tributàries escrites a qualsevol
obligat, sempre que existisca identitat entre els fets i
circumstàncies del dit obligat i els que s’incloguen en
la contestació a la consulta.

2. No tindran efectes vinculants per a l’Administra-
ció tributària les contestacions a les consultes formu-

lades en el termini a què es referix l’apartat 2 de l’article
anterior que plantegen qüestions relacionades amb l’ob-
jecte o tramitació d’un procediment, recurs o reclamació
iniciat amb anterioritat.

3. La presentació i contestació de les consultes no
interromprà els terminis establits en les normes tribu-
tàries per al compliment de les obligacions tributàries.

4. La contestació a les consultes tributàries escrites
tindrà caràcter informatiu i l’obligat tributari no podrà
entaular cap recurs contra la dita contestació. Podrà fer-
ho contra l’acte o actes administratius que es dicten
posteriorment en aplicació dels criteris manifestats en
la contestació.

Article 90. Informació amb caràcter previ a l’adquisició
o transmissió de béns immobles.

1. Cada Administració tributària informarà, a so�i-
citud de l’interessat i en relació amb els tributs la gestió
dels quals li corresponga, sobre el valor a efectes fiscals
dels béns immobles que, situats en el territori de la seua
competència, seran objecte d’adquisició o transmissió.

2. Esta informació tindrà efectes vinculants durant
un termini de tres mesos, comptats des de la notificació
a l’interessat, sempre que la so�icitud s’haja formulat
amb caràcter previ a la finalització del termini per a pre-
sentar la corresponent autoliquidació o declaració i s’ha-
gen proporcionat dades veritables i suficients a l’Admi-
nistració tributària.

La dita informació no impedirà la posterior compro-
vació administrativa dels elements de fet i circumstàncies
manifestats per l’obligat tributari.

3. L’interessat no podrà entaular cap recurs contra
la informació comunicada. Podrà fer-ho contra l’acte o
actes administratius que es dicten posteriorment en rela-
ció amb la dita informació.

La falta de contestació no implicarà l’acceptació del
valor que, si és el cas, s’haja inclòs en la so�icitud de
l’interessat.

Article 91. Acords previs de valoració.

1. Els obligats tributaris podran so�icitar a l’Admi-
nistració tributària, quan les lleis o els reglaments propis
de cada tribut així ho prevegen, que determine amb
caràcter previ i vinculant la valoració a efectes fiscals
de rendes, productes, béns, gastos i la resta d’elements
determinants del deute tributari.

2. La so�icitud ha de presentar-se per escrit, abans
de la realització del fet imposable o, si és el cas, en
els terminis que establisca la normativa de cada tribut.
A la dita so�icitud s’acompanyarà la proposta de valo-
ració formulada per l’obligat tributari.

3. L’Administració tributària podrà comprovar els
elements de fet i les circumstàncies declarades per l’o-
bligat tributari.

4. L’acord de l’Administració tributària s’emetrà per
escrit, amb indicació de la valoració, del supòsit de fet
a què es referix, de l’impost a què s’aplica i del seu
caràcter vinculant, d’acord amb el procediment i en els
terminis fixats en la normativa de cada tribut. La falta
de contestació de l’Administració tributària en termini
implicarà l’acceptació dels valors proposats per l’obligat
tributari.

5. Fins que no es modifique la legislació o varien
significativament les circumstàncies econòmiques que
van fonamentar la valoració, l’Administració tributària
que haja dictat l’acord està obligada a aplicar els valors
que s’hi expressen. Este acord tindrà un termini màxim
de vigència de tres anys excepte que la normativa que
l’establisca en preveja un altre distint.
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6. Els obligats tributaris no podran interposar cap
recurs contra els acords regulats en este precepte.
Podran fer-ho contra l’acte o actes administratius que
es dicten posteriorment en aplicació de les valoracions
incloses en l’acord.

SECCIÓ 3a. COL·LABORACIÓ SOCIAL EN L’APLICACIÓ
DELS TRIBUTS

Article 92. Co�aboració social.

1. Els interessats podran co�aborar en l’aplicació
dels tributs en els termes i condicions que reglamen-
tàriament es determinen.

2. En particular, la dita co�aboració podrà instru-
mentar-se a través d’acords de l’Administració tributària
amb altres Administracions públiques, amb entitats pri-
vades o amb institucions o organitzacions representa-
tives de sectors o interessos socials, laborals, empre-
sarials o professionals.

3. La co�aboració social en l’aplicació dels tributs
podrà referir-se, entre altres, als aspectes següents:

a) Realització d’estudis o informes relacionats amb
l’elaboració i aplicació de disposicions generals i amb
l’aplicació dels mitjans a què es referixen els paràgrafs
b) i c) de l’apartat 1 de l’article 57 d’esta llei.

b) Campanyes d’informació i difusió.
c) Simplificació del compliment de les obligacions

tributàries.
d) Assistència en la realització d’autoliquidacions,

declaracions i comunicacions i en el seu correcte ompli-
ment.

e) Presentació i remissió a l’Administració tributària
d’autoliquidacions, declaracions, comunicacions o qual-
sevol altre document amb transcendència tributària, amb
l’autorització prèvia dels obligats tributaris.

f) Esmena de defectes, amb l’autorització prèvia dels
obligats tributaris.

g) Informació de l’estat de tramitació de les devo-
lucions i reembossaments, amb l’autorització prèvia dels
obligats tributaris.

h) So�icitud i obtenció de certificats tributaris, amb
l’autorització prèvia dels obligats tributaris.

4. L’Administració tributària podrà assenyalar els
requisits i condicions perquè la co�aboració social es
realitze per mitjà de la utilització de tècniques i mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics.

Article 93. Obligacions d’informació.

1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, així com les entitats mencionades en l’apartat
4 de l’article 35 d’esta llei, estan obligades a proporcionar
a l’Administració tributària qualsevol classe de dades,
informes, antecedents i justificants amb transcendència
tributària relacionats amb el compliment de les seues
obligacions tributàries o deduïts de les seues relacions
econòmiques, professionals o financeres amb altres per-
sones.

En particular:
a) Els retenidors i els obligats a realitzar ingressos

a compte han de presentar relacions dels pagaments
dineraris o en espècie realitzats a altres persones o
entitats.

b) Les societats, associacions, co�egis professionals
o altres entitats que, entre les seues funcions, realitzen
la de cobrament d’honoraris professionals o de drets
derivats de la propietat inte�ectual, industrial, d’autor
o altres per compte dels seus socis, associats o co�egiats,
han de comunicar estes dades a l’Administració tribu-
tària.

A la mateixa obligació quedaran subjectes aquelles
persones o entitats, incloses les bancàries, creditícies
o de mediació financera en general que, legalment, esta-
tutàriament o habitualment, realitzen la gestió o inter-
venció en el cobrament d’honoraris professionals o en
el de comissions, per les activitats de captació, co�o-
cació, cessió o mediació en el mercat de capitals.

c) Les persones o entitats depositàries de diners en
efectiu o en comptes, valors o altres béns de deutors
a l’Administració tributària en període executiu estan obli-
gades a informar els òrgans de recaptació i a complir
els requeriments efectuats per estos en l’exercici de les
seues funcions.

2. Les obligacions a què es referix l’apartat anterior
han de complir-se amb caràcter general en la forma i
els terminis que reglamentàriament es determinen, o per
mitjà de requeriment individualitzat de l’Administració
tributària, que podrà efectuar-se en qualsevol moment
posterior a la realització de les operacions relacionades
amb les dades o antecedents requerits.

3. L’incompliment de les obligacions establides en
este article no podrà emparar-se en el secret bancari.

Els requeriments individualitzats relatius als movi-
ments de comptes corrents, depòsits d’estalvi i a termini,
comptes de préstecs i crèdits i la resta d’operacions acti-
ves i passives, incloses les que es reflectisquen en comp-
tes transitòris o es materialitzen en l’emissió de xecs
o altres ordes de pagament, dels bancs, caixes d’estalvi,
cooperatives de crèdit i totes les entitats que es dediquen
al tràfic bancari o creditici, podran efectuar-se en l’exer-
cici de les funcions d’inspecció o recaptació, amb l’au-
torització prèvia de l’òrgan de l’Administració tributària
que reglamentàriament es determine.

Els requeriments individualitzats han de precisar les
dades identificatives del xec o orde de pagament de
què es tracte, o bé les operacions objecte d’investigació,
els obligats tributaris afectats, titulars o autoritzats, i el
període de temps a què es referixen.

La investigació realitzada segons el que disposa este
apartat podrà afectar l’origen i el destí dels moviments
o dels xecs o altres ordes de pagament, si bé en estos
casos no podrà excedir la identificació de les persones
i dels comptes en què es trobe este origen i destí.

4. Els funcionaris públics, inclosos els professionals
oficials, estan obligats a co�aborar amb l’Administració
tributària subministrant qualsevol classe d’informació
amb transcendència tributària de què disposen, llevat
que siga aplicable:

a) El secret del contingut de la correspondència.
b) El secret de les dades que s’hagen subministrat

a l’Administració per a una finalitat exclusivament esta-
dística.

c) El secret del protocol notarial, que comprendrà
els instruments públics a què es referixen els articles
34 i 35 de la Llei de 28 de maig de 1862, del Notariat,
i els relatius a qüestions matrimonials, a excepció dels
referents al règim econòmic de la societat conjugal.

5. L’obligació dels altres professionals de facilitar
informació amb transcendència tributària a l’Administra-
ció tributària no arribarà a les dades privades no patri-
monials que coneguen per raó de l’exercici de la seua
activitat la revelació de les quals atempte contra l’honor
o la intimitat personal i familiar. Tampoc arribarà a aque-
lles dades confidencials dels seus clients de les quals
tinguen coneixement com a conseqüència de la prestació
de servicis professionals d’assessorament o defensa.

Els professionals no podran invocar el secret profes-
sional per a impedir la comprovació de la seua pròpia
situació tributària.
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Article 94. Autoritats sotmeses al deure d’informar i
co�aborar.

1. Les autoritats, siga quina siga la seua naturalesa,
els titulars dels òrgans de l’Estat, de les comunitats autò-
nomes i de les entitats locals; els organismes autònoms
i les entitats públiques empresarials; les cambres i cor-
poracions, co�egis i associacions professionals; les
mutualitats de previsió social; les altres entitats públi-
ques, incloses les gestores de la Seguretat Social i els
que, en general, exercisquen funcions públiques, estan
obligats a subministrar a l’Administració tributària totes
les dades, informes i antecedents amb transcendència
tributària que demane esta per mitjà de disposicions de
caràcter general o a través de requeriments concrets,
i a prestar-li, a esta i als seus agents, suport, concurs,
auxili i protecció per a l’exercici de les seues funcions.

Així mateix, participaran en la gestió o exacció dels
tributs per mitjà de les advertències, repercussions i
retencions, documentals o pecuniàries, d’acord amb el
que preveuen les lleis o disposicions reglamentàries
vigents.

2. A estes obligacions queden subjectes els partits
polítics, sindicats i associacions empresarials.

3. Els jutjats i tribunals han de facilitar a l’Admi-
nistració tributària, d’ofici o a requeriment d’esta, totes
les dades amb transcendència tributària que es despren-
guen de les actuacions judicials de què coneguen, res-
pectant, si és el cas, el secret de les diligències sumarials.

4. El Servici Executiu de la Comissió de Prevenció
del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries i la
Comissió de Vigilància d’Activitats de Finançament del
Terrorisme, així com la Secretaria d’estes dos comissions,
facilitaran a l’Administració tributària totes les dades amb
transcendència tributària que obtinguen en l’exercici de
les seues funcions, d’ofici, amb caràcter general o per
mitjà de requeriment individualitzat en els termes que
reglamentàriament s’establisquen.

Els òrgans de l’Administració tributària poden utilitzar
la informació subministrada per a la regularització de
la situació tributària dels obligats en el curs del pro-
cediment de comprovació o d’inspecció, sense que calga
efectuar el requeriment a què es referix l’apartat 3 de
l’article anterior.

5. La cessió de dades de caràcter personal que s’ha-
ja d’efectuar a l’Administració tributària conforme al que
disposa l’article anterior, en els apartats anteriors d’este
article o en una altra norma de rang legal, no requerirà
el consentiment de l’afectat. En este àmbit no s’aplicarà
el que disposa l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei Orgà-
nica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.

Article 95. Caràcter reservat de les dades amb trans-
cendència tributària.

1. Les dades, informes o antecedents obtinguts per
l’Administració tributària en l’acompliment de les seues
funcions tenen caràcter reservat i només podran ser uti-
litzats per a l’efectiva aplicació dels tributs o recursos
la gestió de les quals tinga encomanada i per a la impo-
sició de les sancions que corresponguen, sense que
puguen ser cedits o comunicats a tercers, llevat que
la cessió tinga com a objecte:

a) La co�aboració amb els òrgans jurisdiccionals i
el Ministeri Fiscal en la investigació o persecució de delic-
tes que no siguen perseguibles únicament a instància
de persona agreujada.

b) La co�aboració amb altres Administracions tri-
butàries a efectes del compliment d’obligacions fiscals
en l’àmbit de les seues competències.

c) La co�aboració amb la Inspecció de Treball i
Seguretat Social i amb les entitats gestores i servicis
comuns de la Seguretat Social en la lluita contra el frau
en la cotització i recaptació de les quotes del sistema
de Seguretat Social, així com en l’obtenció i gaudi de
prestacions a càrrec d’este sistema.

d) La co�aboració amb les Administracions públi-
ques per a la lluita contra el delicte fiscal i contra el
frau en l’obtenció o percepció d’ajudes o subvencions
a càrrec de fons públics o de la Unió Europea.

e) La co�aboració amb les comissions parlamentà-
ries d’investigació en el marc legalment establit.

f) La protecció dels drets i interessos dels menors
i incapacitats pels òrgans jurisdiccionals o el Ministeri
Fiscal.

g) La co�aboració amb el Tribunal de Comptes en
l’exercici de les seues funcions de fiscalització de l’A-
gència Estatal d’Administració Tributària.

h) La co�aboració amb els jutges i tribunals per a
l’execució de resolucions judicials fermes. La so�icitud
judicial d’informació exigirà resolució expressa en què,
amb la prèvia ponderació dels interessos públics i privats
afectats en l’assumpte de què es tracte i per haver-se
esgotat els altres mitjans o fonts de coneixement sobre
l’existència de béns i drets del deutor, es motive la neces-
sitat de demanar dades de l’Administració tributària.

i) La co�aboració amb el Servici Executiu de la
Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infrac-
cions Monetàries, amb la Comissió de Vigilància d’Ac-
tivitats de Finançament del Terrorisme i amb la Secretaria
d’estes dos comissions, en l’exercici de les seues fun-
cions respectives.

j) La co�aboració amb òrgans o entitats de dret
públic encarregats de la recaptació de recursos públics
no tributaris per a la correcta identificació dels obligats
al pagament.

k) La co�aboració amb les Administracions públi-
ques per al desenvolupament de les seues funcions, amb
l’autorització prèvia dels obligats tributaris a què es refe-
risquen les dades subministrades.

2. En els casos de cessió previstos en l’apartat ante-
rior, la informació de caràcter tributari ha de ser sub-
ministrada preferentment per mitjà de la utilització de
mitjans informàtics o telemàtics. Quan les Administra-
cions públiques puguen disposar de la informació pels
dits mitjans, no podran exigir als interessats l’aportació
de certificats de l’Administració tributària en relació amb
la dita informació.

3. L’Administració tributària adoptarà les mesures
necessàries per a garantir la confidencialitat de la infor-
mació tributària i el seu ús adequat.

Totes les autoritats o funcionaris que tinguen coneixe-
ment d’estes dades, informes o antecedents estan obli-
gats al més estricte i complet sigil sobre això, excepte
en els casos esmentats. Amb independència de les res-
ponsabilitats penals o civils que puguen derivar-se, la
infracció d’este particular deure de sigil es considerarà
sempre falta disciplinària molt greu.

Quan s’aprecie la possible existència d’un delicte no
perseguible únicament a instància de persona agreujada,
l’Administració tributària deduirà el tant de culpa o reme-
trà al Ministeri Fiscal una relació circumstanciada dels
fets que s’estimen constitutius de delicte. També podrà
iniciar-se directament l’oportú procediment per mitjà de
querella a través del Servici Jurídic competent.

4. Els retenidors i obligats a realitzar ingressos a
compte només podran utilitzar les dades, informes o
antecedents relatius a altres obligats tributaris per al
correcte compliment i l’efectiva aplicació de l’obligació
de realitzar pagaments a compte. Estes dades han de
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ser comunicades a l’Administració tributària en els casos
previstos en la normativa pròpia de cada tribut.

Excepte el que disposa el paràgraf anterior, les refe-
rides dades, informes o antecedents tenen caràcter reser-
vat. Els retenidors i obligats a realitzar ingressos a compte
queden subjectes al més estricte i complet sigil sobre
això.

SECCIÓ 4a. TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES I TELEMÀTIQUES

Article 96. Utilització de tecnologies informàtiques i
telemàtiques.

1. L’Administració tributària promourà la utilització
de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i tele-
màtics necessaris per al desenvolupament de la seua
activitat i l’exercici de les seues competències, amb les
limitacions que la Constitució i les lleis establisquen.

2. Quan siga compatible amb els mitjans tècnics
de què dispose l’Administració tributària, els ciutadans
podran relacionar-s’hi per a exercir els seus drets i com-
plir amb les seues obligacions a través de tècniques i
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics amb les
garanties i els requisits previstos en cada procediment.

3. Els procediments i les actuacions en què s’uti-
litzen tècniques i mitjans electrònics, informàtics i tele-
màtics garantiran la identificació de l’Administració tri-
butària actuant i l’exercici de la seua competència. A
més, quan l’Administració tributària actue de forma auto-
matitzada es garantirà la identificació dels òrgans com-
petents per a la programació i supervisió del sistema
d’informació i dels òrgans competents per a resoldre
els recursos que puguen interposar-se.

4. Els programes i aplicacions electrònics, informà-
tics i telemàtics que vagen a ser utilitzats per l’Admi-
nistració tributària per a l’exercici de les seues potestats
han de ser prèviament aprovats per esta en la forma
que es determine reglamentàriament.

5. Els documents emesos, siga quin siga el seu
suport, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics
per l’Administració tributària, o els que esta emeta com
a còpies d’originals emmagatzemats per estos mateixos
mitjans, així com les imatges electròniques dels docu-
ments originals o les seues còpies, tindran la mateixa
validesa i eficàcia que els documents originals, sempre
que quede garantida la seua autenticitat, integritat i con-
servació i, si és el cas, la recepció per l’interessat, així
com el compliment de les garanties i requisits exigits
per la normativa aplicable.

CAPÍTOL II

Normes comunes sobre actuacions i procediments
tributaris

Article 97. Regulació de les actuacions i procediments
tributaris.

Les actuacions i procediments d’aplicació dels tributs
es regularan:

a) Per les normes especials establides en este títol
i la normativa reglamentària dictada en el seu desple-
gament, així com per les normes procedimentals arre-
plegades en altres lleis tributàries i en la seua normativa
reglamentària de desplegament.

b) Supletòriament, per les disposicions generals
sobre els procediments administratius.

SECCIÓ 1a. ESPECIALITATS DELS PROCEDIMENTS
ADMINISTRATIUS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Subsecció 1a. Fases dels procediments
tributaris

Article 98. Iniciació dels procediments tributaris.

1. Les actuacions i procediments tributaris podran
iniciar-se d’ofici o a instància de l’obligat tributari, per
mitjà d’autoliquidació, declaració, comunicació, so�icitud
o qualsevol altre mitjà previst en la normativa tributària.

2. Els documents d’iniciació de les actuacions i pro-
cediments tributaris han d’incloure, en tot cas, el nom
i cognoms o raó social i el número d’identificació fiscal
de l’obligat tributari i, si és el cas, de la persona que
el represente.

3. L’Administració tributària podrà aprovar models
i sistemes normalitzats d’autoliquidacions, declaracions,
comunicacions, so�icituds o qualsevol altre mitjà previst
en la normativa tributària per als casos en què es pro-
duïsca la tramitació massiva de les actuacions i proce-
diments tributaris. L’Administració tributària posarà a dis-
posició dels obligats tributaris els models mencionats
en les condicions que assenyale la normativa tributària.

4. En l’àmbit de competències de l’Estat, el ministre
d’Hisenda podrà determinar els supòsits i condicions en
què els obligats tributaris han de presentar per mitjans
telemàtics les seues declaracions, autoliquidacions,
comunicacions, so�icituds i qualsevol altre document
amb transcendència tributària.

Article 99. Desenvolupament de les actuacions i pro-
cediments tributaris.

1. En el desenvolupament de les actuacions i pro-
cediments tributaris, l’Administració facilitarà en tot
moment als obligats tributaris l’exercici dels drets i el
compliment de les seues obligacions, en els termes pre-
vistos en els apartats següents.

2. Els obligats tributaris poden refusar la presentació
dels documents que no resulten exigibles per la nor-
mativa tributària i d’aquells que hagen sigut prèviament
presentats per ells mateixos i que es troben en poder
de l’Administració tributària actuant. Es podrà, en tot
cas, requerir a l’interessat la ratificació de dades espe-
cífiques pròpies o de tercers, prèviament aportades.

3. Els obligats tributaris tenen dret que se’ls expe-
disca certificació de les autoliquidacions, declaracions
i comunicacions que hagen presentat o d’aspectes con-
crets continguts en estes.

4. L’obligat que siga part en una actuació o pro-
cediment tributari podrà obtindre a costa seua una còpia
dels documents que figuren en l’expedient, llevat que
afecten interessos de tercers o a la intimitat d’altres per-
sones o que així ho dispose la normativa vigent. Les
còpies es facilitaran en el tràmit d’audiència o, en defecte
d’este, en el d’a�egacions, posterior a la proposta de
resolució.

5. L’accés als registres i documents que formen part
d’un expedient conclòs a la data de la so�icitud i que
estan en els arxius administratius únicament podrà ser
so�icitat per l’obligat tributari que haja sigut part en el
procediment tributari, sense perjuí del que disposa l’ar-
ticle 95 d’esta llei.

6. Per a la pràctica de la prova en els procediments
tributaris no serà necessària l’obertura d’un període espe-
cífic ni la comunicació prèvia de les actuacions als inte-
ressats.

7. Les actuacions de l’Administració tributària en
els procediments d’aplicació dels tributs es documen-
taran en comunicacions, diligències, informes i altres
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documents previstos en la normativa específica de cada
procediment.

Les comunicacions són els documents a través dels
quals l’Administració notifica a l’obligat tributari l’inici
del procediment o altres fets o circumstàncies relatius
a este o efectua els requeriments que siguen necessaris
a qualsevol persona o entitat. Les comunicacions podran
incorporar-se al contingut de les diligències que s’es-
tenguen.

Les diligències són els documents públics que s’es-
tenen per a fer constar fets, així com les manifestacions
de l’obligat tributari o persona amb què s’entenguen les
actuacions. Les diligències no podran contindre propos-
tes de liquidacions tributàries.

Els òrgans de l’Administració tributària emetran, d’o-
fici o a petició de tercers, els informes que siguen pre-
ceptius d’acord amb l’ordenament jurídic, els que so�i-
citen altres òrgans i servicis de les Administracions públi-
ques o els poders legislatiu i judicial, en els termes pre-
vistos per les lleis, i els que resulten necessaris per a
l’aplicació dels tributs.

8. En els procediments tributaris es podrà prescindir
del tràmit d’audiència previ a la proposta de resolució
quan se subscriguen actes amb acord o quan en les
normes reguladores del procediment estiga previst un
tràmit d’a�egacions posterior a la proposta de resolució.
En este últim cas, l’expedient es posarà de manifest en
el tràmit d’a�egacions.

El tràmit d’a�egacions no podrà tindre una duració
inferior a 10 dies ni superior a 15.

Article 100. Terminació dels procediments tributaris.

1. Posarà fi als procediments tributaris la resolució,
el desistiment, la renúncia al dret en què es fonamente
la so�icitud, la impossibilitat material de continuar-los
per causes sobrevingudes, la caducitat, el compliment
de l’obligació que haja sigut objecte de requeriment o
qualsevol altra causa prevista en l’ordenament tributari.

2. Tindrà la consideració de resolució la contestació
efectuada de forma automatitzada per l’Administració
tributària en aquells procediments en què estiga prevista
esta forma de terminació.

Subsecció 2a. Liquidacions tributàries

Article 101. Les liquidacions tributàries: concepte i
classes.

1. La liquidació tributària és l’acte resolutori per mit-
jà del qual l’òrgan competent de l’Administració realitza
les operacions de quantificació necessàries i determina
l’import del deute tributari o de la quantitat que, si és
el cas, resulte a tornar o a compensar d’acord amb la
normativa tributària.

L’Administració tributària no estarà obligada a ajustar
les liquidacions a les dades consignades pels obligats
tributaris en les autoliquidacions, declaracions, comuni-
cacions, so�icituds o qualsevol altre document.

2. Les liquidacions tributàries seran provisionals o
definitives.

3. Tindran la consideració de definitives:

a) Les practicades en el procediment inspector amb
la prèvia comprovació i investigació de la totalitat dels
elements de l’obligació tributària, excepte el que disposa
l’apartat 4 d’este article.

b) Les altres a què la normativa tributària atorgue
este caràcter.

4. En els altres casos, les liquidacions tributàries tin-
dran el caràcter de provisionals.

Podran dictar-se liquidacions provisionals en el pro-
cediment d’inspecció en els supòsits següents:

a) Quan algun dels elements de l’obligació tributària
es determine en funció dels corresponents a altres obli-
gacions que no hagen sigut comprovades, que hagen
sigut regularitzades per mitjà de liquidació provisional
o per mitjà de liquidació definitiva que no fóra ferma,
o quan existisquen elements de l’obligació tributària la
comprovació de la qual amb caràcter definitiu no haja
sigut possible durant el procediment, en els termes que
s’establisquen reglamentàriament.

b) Quan procedisca formular distintes propostes de
liquidació en relació amb una mateixa obligació tribu-
tària. S’entendrà que concorre esta circumstància quan
l’acord a què es referix l’article 155 d’esta llei no incloga
tots els elements de l’obligació tributària, quan la con-
formitat de l’obligat no es referisca a tota la proposta
de regularització, quan es realitze una comprovació de
valor i no siga l’objecte únic de la regularització i en
la resta de supòsits que estiguen previstos reglamen-
tàriament.

Article 102. Notificació de les liquidacions tributàries.

1. Les liquidacions han de ser notificades als obli-
gats tributaris en els termes previstos en la secció 3a
del capítol II del títol III d’esta llei.

2. Les liquidacions es notificaran amb expressió de:

a) La identificació de l’obligat tributari.
b) Els elements determinants de la quantia del deute

tributari.
c) La motivació d’estes quan no s’ajusten a les dades

consignades per l’obligat tributari o a l’aplicació o inter-
pretació de la normativa realitzada per este, amb expres-
sió dels fets i elements essencials que els originen, així
com dels fonaments de dret.

d) Els mitjans d’impugnació que puguen ser exer-
cits, òrgan davant el qual hagen de presentar-se i termini
per a la interposició.

e) El lloc, termini i forma en què ha de ser satisfet
el deute tributari.

f) El seu caràcter de provisional o definitiva.

3. En els tributs de cobrament periòdic per rebut,
una vegada notificada la liquidació corresponent a l’alta
en el respectiu registre, padró o matrícula, podran noti-
ficar-se co�ectivament les successives liquidacions per
mitjà d’edictes que així ho advertisquen.

L’augment de base imposable sobre la resultant de
les declaracions ha de notificar-se al contribuent amb
expressió concreta dels fets i elements addicionals que
el motiven, excepte quan la modificació provinga de reva-
loracions de caràcter general autoritzades per les lleis.

4. Reglamentàriament podran establir-se els supò-
sits en què no serà preceptiva la notificació expressa,
sempre que l’Administració així ho advertisca per escrit
a l’obligat tributari o al seu representant.

Subsecció 3a. Obligació de resoldre i terminis
de resolució

Article 103. Obligació de resoldre.

1. L’Administració tributària està obligada a resoldre
expressament totes les qüestions que es plantegen en
els procediments d’aplicació dels tributs, així com a noti-
ficar esta resolució expressa.

2. No existirà obligació de resoldre expressament
en els procediments relatius a l’exercici de drets que
només hagen de ser objecte de comunicació per l’obligat
tributari i en els quals es produïsca la caducitat, la pèrdua
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sobrevinguda de l’objecte del procediment, la renúncia
o el desistiment dels interessats.

No obstant això, quan l’interessat so�icite expressa-
ment que l’Administració tributària declare que s’ha pro-
duït alguna de les referides circumstàncies, esta quedarà
obligada a contestar la seua petició.

3. Els actes de liquidació, els de comprovació de
valor, els que imposen una obligació, els que deneguen
un benefici fiscal o la suspensió de l’execució d’actes
d’aplicació dels tributs, així com tots els altres que es
disposen en la normativa vigent, seran motivats amb
referència succinta als fets i fonaments de dret.

Article 104. Terminis de resolució i efectes de la falta
de resolució expressa.

1. El termini màxim en què ha de notificar-se la reso-
lució serà el fixat per la normativa reguladora del corres-
ponent procediment, sense que puga excedir sis mesos,
llevat que estiga establit per una norma amb rang de
llei o vinga previst en la normativa comunitària europea.
Quan les normes reguladores dels procediments no fixen
un termini màxim, este serà de sis mesos.

El termini es comptarà:
a) En els procediments iniciats d’ofici, des de la data

de notificació de l’acord d’inici.
b) En els procediments iniciats a instància de l’in-

teressat, des de la data en què el document haja tingut
entrada en el registre de l’òrgan competent per a la
tramitació.

Queda exclòs del que disposa este apartat el pro-
cediment de constrenyiment, les actuacions del qual
podran estendre’s fins al termini de prescripció del dret
de cobrament.

2. Només als efectes d’entendre complida l’obliga-
ció de notificar dins del termini màxim de duració dels
procediments, serà suficient acreditar que s’ha realitzat
un intent de notificació que continga el text íntegre de
la resolució.

Els períodes d’interrupció justificada que s’especifi-
quen reglamentàriament i les dilacions en el procediment
per causa no imputable a l’Administració tributària no
s’inclouran en el còmput del termini de resolució.

3. En els procediments iniciats a instància de part,
el venciment del termini màxim sense haver-se notificat
cap resolució expressa produirà els efectes que esta-
blisca la seua normativa reguladora. A estos efectes,
en tot procediment d’aplicació dels tributs s’ha de regular
expressament el règim d’actes presumptes que li corres-
ponga.

En defecte de la dita regulació, els interessats podran
entendre estimades les seues so�icituds per silenci admi-
nistratiu, excepte les formulades en els procediments
d’exercici del dret de petició a què es referix l’article
29 de la Constitució i en els d’impugnació d’actes i dis-
posicions, en els quals el silenci tindrà efecte desesti-
matori.

Quan es produïsca la paralització del procediment
per causa imputable a l’obligat tributari, l’Administració
li advertirà que, transcorreguts tres mesos, en podrà
declarar la caducitat.

4. En els procediments iniciats d’ofici, el venciment
del termini màxim establit sense que s’haja notificat cap
resolució expressa produirà els efectes previstos en la
normativa reguladora de cada procediment d’aplicació
dels tributs.

En absència de regulació expressa, es produiran els
efectes següents:

a) Si es tracta de procediments de què puga deri-
var-se el reconeixement o, si és el cas, la constitució
de drets o altres situacions jurídiques individualitzades,

els obligats tributaris podran entendre desestimats per
silenci administratiu els possibles efectes favorables deri-
vats del procediment.

b) En els procediments susceptibles de produir efec-
tes desfavorables o de gravamen es produirà la caducitat
del procediment.

5. Produïda la caducitat, esta serà declarada, d’ofici
o a instància de l’interessat, i s’ordenarà l’arxivament
de les actuacions.

La dita caducitat no produirà, per si sola, la prescripció
dels drets de l’Administració tributària, però les actua-
cions realitzades en els procediments caducats no
interrompran el termini de prescripció ni es consideraran
requeriments administratius als efectes previstos en l’a-
partat 1 de l’article 27 d’esta llei.

Les actuacions realitzades en el curs d’un procedi-
ment caducat, així com els documents i altres elements
de prova obtinguts en este procediment, conservaran
la validesa i eficàcia a efectes probatoris en altres pro-
cediments iniciats o que puguen iniciar-se amb poste-
rioritat en relació amb este o un altre obligat tributari.

SECCIÓ 2a. PROVA

Article 105. Càrrega de la prova.

1. En els procediments d’aplicació dels tributs qui
faça valdre el seu dret n’ha de provar els fets constitutius.

2. Els obligats tributaris compliran el seu deure de
provar si designen de manera concreta els elements de
prova en poder de l’Administració tributària.

Article 106. Normes sobre mitjans i valoració de la
prova.

1. En els procediments tributaris s’aplicaran les nor-
mes que sobre mitjans i valoració de prova es contenen
en el Codi Civil i en la Llei 1/2000, de 7 de gener,
d’Enjudiciament Civil, llevat que la llei establisca una altra
cosa.

2. La llei pròpia de cada tribut podrà exigir requisits
formals de deduïbilitat per a determinades operacions
que tinguen rellevància per a la quantificació de l’obli-
gació tributària.

3. Els gastos deduïbles i les deduccions que es prac-
tiquen, quan estiguen originats per operacions realitza-
des per empresaris o professionals, han de justificar-se,
de forma prioritària, per mitjà de la factura entregada
per l’empresari o professional que haja realitzat la corres-
ponent operació o per mitjà del document substitutiu
emés en ocasió de la seua realització que complisquen
en ambdós supòsits els requisits assenyalats en la nor-
mativa tributària.

4. En aquells supòsits en què les bases o quotes
compensades o pendents de compensació o les deduc-
cions aplicades o pendents d’aplicació tingueren el seu
origen en exercicis prescrits, la procedència i quantia
d’estes ha d’acreditar-se per mitjà de l’exhibició de les
liquidacions o autoliquidacions en què es van incloure
la comptabilitat i els oportuns suports documentals.

Article 107. Valor probatori de les diligències.

1. Les diligències esteses en el curs de les actua-
cions i els procediments tributaris tenen naturalesa de
documents públics i fan prova dels fets que motiven
la seua formalització, llevat que s’acredite el contrari.

2. Els fets continguts en les diligències i acceptats
per l’obligat tributari objecte del procediment, així com
les seues manifestacions, es presumixen certs i només
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podran rectificar-se per estos per mitjà de prova que
van incórrer en error de fet.

Article 108. Presumpcions en matèria tributària.

1. Les presumpcions establides per les normes tri-
butàries poden destruir-se per mitjà de prova en contra,
excepte en els casos en què una norma amb rang de
llei expressament ho prohibisca.

2. Perquè les presumpcions no establides per les
normes siguen admissibles com a mitjà de prova, és
indispensable que entre el fet demostrat i aquell que
es tracte de deduir hi haja un enllaç precís i directe
segons les regles del criteri humà.

3. L’Administració tributària podrà considerar com
a titular de qualsevol bé, dret, empresa, servici, activitat,
explotació o funció qui figure com a tal en un registre
fiscal o en altres de caràcter públic, excepte una prova
en contra.

4. Les dades i els elements de fet consignats en
les autoliquidacions, declaracions, comunicacions i la res-
ta de documents presentats pels obligats tributaris es
presumixen certs per a estos i només podran rectificar-se
per estos per mitjà d’una prova en contra.

Les dades incloses en declaracions o contestacions
a requeriments en compliment de l’obligació de submi-
nistrament d’informació arreplegada en els articles 93
i 94 d’esta llei que vagen a ser utilitzats en la regu-
larització de la situació tributària d’altres obligats es pre-
sumixen certs, però han de ser contrastats d’acord amb
el que disposa esta secció quan l’obligat tributari a�egue
la inexactitud o falsedat d’estos. Per a això podrà exigir-se
al declarant que ratifique i aporte prova de les dades
relatives a tercers inclosos en les declaracions presen-
tades.

SECCIÓ 3a. NOTIFICACIONS

Article 109. Notificacions en matèria tributària.

El règim de notificacions serà el previst en les normes
administratives generals amb les especialitats establides
en esta secció.

Article 110. Lloc de pràctica de les notificacions.

1. En els procediments iniciats a so�icitud de l’in-
teressat, la notificació es practicarà en el lloc assenyalat
amb esta finalitat per l’obligat tributari o el seu repre-
sentant o, si no n’hi ha, en el domicili fiscal de l’un o
de l’altre.

2. En els procediments iniciats d’ofici, la notificació
podrà practicar-se en el domicili fiscal de l’obligat tributari
o el seu representant, en el centre de treball, en el lloc
on s’exercisca l’activitat econòmica o en qualsevol altre
adequat amb este fi.

Article 111. Persones legitimades per a rebre les noti-
ficacions.

1. Quan la notificació es practique en el lloc asse-
nyalat amb esta finalitat per l’obligat tributari o pel seu
representant, o en el domicili fiscal de l’un o de l’altre,
si no es troba presents en el moment de l’entrega, podrà
fer-se’n càrrec qualsevol persona que es trobe en este
lloc o domicili i faça constar la seua identitat, així com
els empleats de la comunitat de veïns o de propietaris
on radique el lloc assenyalat a efectes de notificacions
o el domicili fiscal de l’obligat o el seu representant.

2. El rebuig de la notificació realitzat per l’interessat
o el seu representant implicarà que esta es tinga per
efectuada.

Article 112. Notificació per compareixença.

1. Quan no siga possible efectuar la notificació a
l’obligat tributari o al seu representant per causes no
imputables a l’Administració i intentada almenys dos
vegades en el domicili fiscal, o en el designat per l’in-
teressat si es tracta d’un procediment iniciat a so�icitud
d’este, es faran constar en l’expedient les circumstàncies
dels intents de notificació. Serà suficient un sol intent
quan el destinatari conste com a desconegut en este
domicili o lloc.

En este supòsit, se citarà l’obligat o el seu represen-
tant per a ser notificats per compareixença per mitjà
d’anuncis que es publicaran, per una sola vegada per
a cada interessat, en el «Boletín Oficial del Estado» o
en els butlletins de les comunitats autònomes o de les
províncies, segons l’Administració de què procedisca
l’acte que es pretén notificar i l’àmbit territorial de l’òrgan
que el dicte. La publicació en el butlletí oficial corres-
ponent s’efectuarà els dies cinc i 20 de cada mes o,
si és el cas, el dia immediat hàbil posterior.

Estos anuncis podran exposar-se així mateix en l’o-
ficina de l’Administració tributària corresponent a l’últim
domicili fiscal conegut. En el cas que l’últim domicili
conegut radique en l’estranger, l’anunci es podrà exposar
en el consolat o secció consular de l’ambaixada corres-
ponent.

L’Administració tributària podrà dur a terme els ante-
riors anuncis per mitjà de l’ocupació i utilització de mit-
jans informàtics, electrònics i telemàtics en els termes
que establisca la normativa tributària.

2. En la publicació en els butlletins oficials constarà
la relació de notificacions pendents amb indicació de
l’obligat tributari o el seu representant, el procediment
que les motiva, l’òrgan competent de la seua tramitació
i el lloc i termini en què el destinatari d’estes ha de
comparéixer per a ser notificat. En tot cas, la compa-
reixença ha de produir-se en el termini de 15 dies natu-
rals, comptats des de l’endemà la publicació de l’anunci
en el corresponent butlletí oficial. Transcorregut este ter-
mini sense comparéixer, la notificació s’entendrà pro-
duïda a tots els efectes legals l’endemà del venciment
del termini assenyalat.

3. Quan l’inici d’un procediment o qualsevol dels
seus tràmits s’entenguen notificats per no haver com-
paregut l’obligat tributari o el seu representant, se’l tindrà
per notificat de les successives actuacions i diligències
d’este procediment, i es mantindrà el dret que li assistix
a comparéixer en qualsevol moment d’este. No obstant
això, les liquidacions que es dicten en el procediment
i els acords d’alienació dels béns embargats han de ser
notificats d’acord amb el que establix esta secció.

SECCIÓ 4a. ENTRADA EN EL DOMICILI DELS OBLIGATS
TRIBUTARIS

Article 113. Autorització judicial per a l’entrada en el
domicili dels obligats tributaris.

Quan en els procediments d’aplicació dels tributs siga
necessari entrar en el domicili constitucionalment pro-
tegit d’un obligat tributari o efectuar-hi registres, l’Ad-
ministració tributària ha d’obtindre el consentiment d’a-
quell o l’oportuna autorització judicial.

SECCIÓ 5a. DENÚNCIA PÚBLICA

Article 114. Denúncia pública.

1. Per mitjà de la denúncia pública es podran infor-
mar de l’Administració tributària fets o situacions que
puguen ser constitutius d’infraccions tributàries o tindre
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transcendència per a l’aplicació dels tributs. La denúncia
pública és independent del deure co�aborar amb l’Ad-
ministració tributària regulat en els articles 93 i 94 d’esta
llei.

2. Rebuda una denúncia, es remetrà a l’òrgan com-
petent per a realitzar les actuacions que puguen procedir.
Este òrgan podrà acordar l’arxivament de la denúncia
quan es considere infundada o quan no es concreten
o identifiquen suficientment els fets o les persones
denunciades.

Es podran iniciar les actuacions que siguen proce-
dents si hi ha indicis suficients de veracitat en els fets
imputats i estos són desconeguts per a l’Administració
tributària. En este cas, la denúncia no formarà part de
l’expedient administratiu.

3. No es considerarà el denunciant interessat en
les actuacions administratives que s’inicien com a con-
seqüència de la denúncia ni se l’informarà del resultat
d’estes. Tampoc estarà legitimat per a la interposició
de recursos o reclamacions en relació amb els resultats
de les dites actuacions.

SECCIÓ 6a. POTESTATS I FUNCIONS DE COMPROVACIÓ
I INVESTIGACIÓ

Article 115. Potestats i funcions de comprovació i
investigació.

1. L’Administració tributària podrà comprovar i
investigar els fets, actes, elements, activitats, explota-
cions, valors i la resta de circumstàncies determinants
de l’obligació tributària per a verificar el correcte com-
pliment de les normes aplicables amb esta finalitat.

2. En el desenvolupament de les funcions de com-
provació o investigació, l’Administració tributària qua-
lificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat
tributari amb independència de la prèvia qualificació que
este els haja donat.

3. Els actes de concessió o reconeixement de bene-
ficis fiscals que estiguen condicionats al compliment de
certes condicions futures o a l’efectiva concurrència de
determinats requisits no comprovats en el procediment
en què es van dictar tindran caràcter provisional. L’Ad-
ministració tributària podrà comprovar en un posterior
procediment d’aplicació dels tributs la concurrència d’es-
tes condicions o requisits i, si és el cas, regularitzar la
situació tributària de l’obligat sense necessitat de pro-
cedir a la prèvia revisió d’estos actes provisionals con-
forme al que disposa el títol V d’esta llei.

Article 116. Pla de control tributari.

L’Administració tributària elaborarà anualment un Pla
de control tributari que tindrà caràcter reservat, encara
que això no impedirà que es facen públics els criteris
generals que l’informen.

CAPÍTOL III

Actuacions i procediment de gestió tributària

SECCIÓ 1a. DISPOSICIONS GENERALS

Article 117. La gestió tributària.

1. La gestió tributària consistix en l’exercici de les
funcions administratives dirigides a:

a) La recepció i tramitació de declaracions, auto-
liquidacions, comunicacions de dades i la resta de docu-
ments amb transcendència tributària.

b) La comprovació i realització de les devolucions
previstes en la normativa tributària.

c) El reconeixement i comprovació de la procedèn-
cia dels beneficis fiscals d’acord amb la normativa regu-
ladora del corresponent procediment.

d) El control i els acords de simplificació relatius
a l’obligació de facturar, en tot allò que tinguen trans-
cendència tributària.

e) La realització d’actuacions de control del com-
pliment de l’obligació de presentar declaracions tribu-
tàries i d’altres obligacions formals.

f) La realització d’actuacions de verificació de
dades.

g) La realització d’actuacions de comprovació de
valors.

h) La realització d’actuacions de comprovació limi-
tada.

i) La pràctica de liquidacions tributàries derivades
de les actuacions de verificació i comprovació realit-
zades.

j) L’emissió de certificats tributaris.
k) L’expedició i, si és el cas, revocació del número

d’identificació fiscal, en els termes establits en la nor-
mativa específica.

l) L’elaboració i manteniment dels censos tributaris.
m) La informació i assistència tributària.
n) La realització de les altres actuacions d’aplicació

dels tributs no integrades en les funcions d’inspecció
i recaptació.

2. Les actuacions i l’exercici de les funcions a què
es referix l’apartat anterior es realitzaran d’acord amb
el que establix esta llei i en la seua normativa de des-
plegament.

Article 118. Formes d’iniciació de la gestió tributària.

D’acord amb el que preveu la normativa tributària,
la gestió tributària s’iniciarà:

a) Per una autoliquidació, per una comunicació de
dades o per qualsevol altra classe de declaració.

b) Per una so�icitud de l’obligat tributari, d’acord
amb el que preveu l’article 98 d’esta llei.

c) D’ofici per l’Administració tributària.

Article 119. Declaració tributària.

1. Es considerarà declaració tributària tot document
presentat davant de l’Administració tributària on es reco-
nega o manifeste la realització de qualsevol fet rellevant
per a l’aplicació dels tributs.

La presentació d’una declaració no implica acceptació
o reconeixement per l’obligat tributari de la procedència
de l’obligació tributària.

2. Reglamentàriament podran determinar-se els
supòsits en què siga admissible la declaració verbal o
la realitzada per mitjà de qualsevol altre acte de mani-
festació de coneixement.

3. Les opcions que, segons la normativa tributària
s’hagen d’exercitar, so�icitar o renunciar amb la presen-
tació d’una declaració no podran rectificar-se amb pos-
terioritat a eixe moment, llevat que la rectificació es pre-
sente en el període reglamentari de declaració.

Article 120. Autoliquidacions.

1. Les autoliquidacions són declaracions en què els
obligats tributaris, a més de comunicar a l’Administració
les dades necessàries per a la liquidació del tribut i altres
de contingut informatiu, realitzen per si mateixos les ope-
racions de qualificació i quantificació necessàries per
a determinar i ingressar l’import del deute tributari o,
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si és el cas, determinar la quantitat que resulte a tornar
o a compensar.

2. Les autoliquidacions presentades pels obligats tri-
butaris podran ser objecte de verificació i comprovació
per l’Administració, que practicarà, si és el cas, la liqui-
dació que corresponga.

3. Quan un obligat tributari considere que una auto-
liquidació ha perjudicat d’alguna manera els seus inte-
ressos legítims, podrà instar la rectificació de la dita auto-
liquidació d’acord amb el procediment que es regule
reglamentàriament.

Quan la rectificació d’una autoliquidació origine una
devolució derivada de la normativa del tribut i hagen
transcorregut sis mesos sense que s’haja ordenat el
pagament per causa imputable a l’Administració tribu-
tària, esta abonarà l’interés de demora de l’article 26
d’esta llei sobre l’import de la devolució que corresponga,
sense necessitat que l’obligat el so�icite. A este efecte,
el termini de sis mesos comptarà a partir de la finalització
del termini per a la presentació de l’autoliquidació o,
si este ha conclòs, a partir de la presentació de la so�i-
citud de rectificació.

Quan la rectificació d’una autoliquidació origine la
devolució d’un ingrés indegut, l’Administració tributària
abonarà l’interés de demora en els termes assenyalats
en l’apartat 2 de l’article 32 d’esta llei.

Article 121. Comunicació de dades.

Es considera comunicació de dades la declaració pre-
sentada per l’obligat tributari davant de l’Administració
perquè esta determine la quantitat que, si és el cas,
resulte a tornar. S’entendrà so�icitada la devolució per
mitjà de la presentació de l’esmentada comunicació.

Article 122. Declaracions, autoliquidacions i comuni-
cacions complementàries o substitutives.

1. Els obligats tributaris podran presentar autoliqui-
dacions complementàries, o declaracions o comunica-
cions complementàries o substitutives, dins del termini
establit per a la seua presentació o amb posterioritat
a la finalització d’este termini, sempre que no haja pres-
crit el dret de l’Administració per a determinar el deute
tributari. En este últim cas tindran el caràcter d’extem-
porànies.

2. Les autoliquidacions complementàries tindran
com a finalitat completar o modificar les presentades
amb anterioritat i es podran presentar quan d’estes resul-
te un import a ingressar superior al de l’autoliquidació
anterior o una quantitat a tornar o a compensar inferior
a l’anteriorment autoliquidada. En els altres casos, caldrà
ajustar-se al que disposa l’apartat 3 de l’article 120 d’esta
llei.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior i llevat
que específicament s’establisca una altra cosa, quan amb
posterioritat a l’aplicació d’una exempció, deducció o
incentiu fiscal es produïsca la pèrdua del dret a la seua
aplicació per incompliment dels requisits a què estiga
condicionat, l’obligat tributari haurà d’incloure en l’au-
toliquidació corresponent al període impositiu en què
s’haja produït l’incompliment la quota o quantitat deri-
vada de l’exempció, deducció o incentiu fiscal aplicat
de manera indeguda en els períodes impositius anteriors
junt amb els interessos de demora.

3. Els obligats tributaris podran presentar declara-
cions o comunicacions de dades complementàries o
substitutives, i faran constar si es tracta d’una o altra
modalitat, amb la finalitat de completar o reemplaçar
les presentades amb anterioritat.

SECCIÓ 2a. PROCEDIMENTS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Article 123. Procediments de gestió tributària.

1. Són procediments de gestió tributària, entre
altres, els següents:

a) El procediment de devolució iniciat per mitjà d’au-
toliquidació, so�icitud o comunicació de dades.

b) El procediment iniciat per mitjà de declaració.
c) El procediment de verificació de dades.
d) El procediment de comprovació de valors.
e) El procediment de comprovació limitada.

2. Reglamentàriament es podran regular altres pro-
cediments de gestió tributària a què s’aplicaran, en tot
cas, les normes establides en el capítol II d’este títol.

Subsecció 1a. Procediment de devolució iniciat per mit-
jà d’autoliquidació, so�icitud o comunicació de dades

Article 124. Iniciació del procediment de devolució.

Segons s’establisca en la normativa reguladora de
cada tribut, el procediment de devolució s’iniciarà per
mitjà de la presentació d’una autoliquidació de la qual
resulte quantitat a tornar, per mitjà de la presentació
d’una so�icitud de devolució o per mitjà de la presentació
d’una comunicació de dades.

Article 125. Devolucions derivades de la presentació
d’autoliquidacions.

1. Quan, de la presentació d’una autoliquidació,
resulte quantitat a tornar, l’Administració tributària haurà
d’efectuar la devolució que corresponga d’acord amb
el que establix l’article 31 d’esta llei.

2. El termini establit per a efectuar la devolució
comptarà des de la finalització del termini previst per
a la presentació de l’autoliquidació.

En els supòsits de presentació fora de termini d’au-
toliquidacions de les quals resulte una quantitat a tornar,
el termini a què es referix l’article 31 d’esta llei per a
tornar es comptarà a partir de la presentació de l’au-
toliquidació extemporània.

Article 126. Devolucions derivades de la presentació
de so�icituds o comunicacions de dades.

1. Quan així ho assenyale la normativa tributària,
el procediment de devolució s’iniciarà per mitjà de la
presentació d’una so�icitud davant de l’Administració tri-
butària o, en el cas d’obligats tributaris que no tinguen
obligació de presentar autoliquidació, per mitjà de la pre-
sentació d’una comunicació de dades.

2. El termini per a practicar la devolució d’acord
amb el que disposa l’article 31 d’esta llei comptarà des
de la presentació de la so�icitud o des de la finalització
del termini previst per a la presentació de la comunicació
de dades.

3. El procediment es regularà per les normes pròpies
de cada tribut.

Article 127. Terminació del procediment de devolució.

El procediment de devolució acabarà per l’acord en
què es reconega la devolució so�icitada, per caducitat
en els termes de l’apartat 3 de l’article 104 d’esta llei
o per l’inici d’un procediment de verificació de dades,
de comprovació limitada o d’inspecció.

En tot cas es mantindrà l’obligació de satisfer l’interés
de demora sobre la devolució que finalment es puga
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practicar, d’acord amb el que disposa l’article 31 d’esta
llei.

Subsecció 2a. Procediment iniciat per mitjà de
declaració

Article 128. Iniciació del procediment de gestió tribu-
tària per mitjà de declaració.

1. Quan la normativa del tribut així ho establisca,
la gestió d’este s’iniciarà per mitjà de la presentació d’una
declaració per l’obligat tributari en la qual manifeste la
realització del fet imposable i comunique les dades
necessàries perquè l’Administració quantifique l’obliga-
ció tributària per mitjà de la pràctica d’una liquidació
provisional.

2. L’Administració tributària podrà iniciar novament
este procediment per a la liquidació del tribut dins del
termini de prescripció quan el procediment iniciat per
mitjà de declaració haja acabat per caducitat.

Article 129. Tramitació del procediment iniciat per mit-
jà de declaració.

1. L’Administració tributària haurà de notificar la
liquidació en un termini de sis mesos des de l’endemà
de la finalització del termini per a presentar la declaració
o des del següent a la comunicació de l’Administració
per la qual s’inicie el procediment en el supòsit a què
es referix l’apartat 2 de l’article anterior.

En el supòsit de presentació de declaracions extem-
porànies, el termini de sis mesos per a notificar la liqui-
dació comptarà des de l’endemà de la presentació de
la declaració.

La normativa de cada tribut podrà assenyalar terminis
diferents per a notificar la liquidació.

2. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, l’Ad-
ministració tributària podrà utilitzar les dades consigna-
des per l’obligat tributari en la seua declaració o qualsevol
altre que obre en el seu poder, podrà requerir l’obligat
perquè aclarisca les dades consignades en la seua decla-
ració o presente justificant d’estes i podrà realitzar actua-
cions de comprovació de valors.

3. Realitzades les actuacions de qualificació i quan-
tificació oportunes, l’Administració tributària notificarà,
sense més tramit, la liquidació que corresponga, excepte
el que disposa el paràgraf següent.

Quan s’hagen realitzat actuacions d’acord amb el que
disposa l’apartat 2 d’este article i les dades o valors
tinguts en compte per l’Administració tributària no es
corresponguen amb els consignats per l’obligat en la
seua declaració, haurà de fer-se menció expressa d’esta
circumstància en la proposta de liquidació, que haurà
de notificar-se, amb una referència succinta als fets i
fonaments de dret que la motiven, perquè l’obligat tri-
butari a�egue el que convinga al seu dret.

En les liquidacions que es dicten en este procediment
no s’exigiran interessos de demora des de la presentació
de la declaració fins a la finalització del termini per al
pagament en període voluntari, sense perjuí de la sanció
que corresponga d’acord amb el que disposa l’article
192 d’esta llei.

Article 130. Terminació del procediment iniciat per mit-
jà de declaració.

El procediment iniciat per mitjà de declaració pre-
sentada per l’obligat tributari acabarà per alguna de les
causes següents:

a) Per liquidació provisional practicada per l’Admi-
nistració tributària.

b) Per caducitat, una vegada transcorregut el termini
previst en l’apartat 1 de l’article anterior sense haver-se
notificat la liquidació, sense perjuí que l’Administració
tributària puga iniciar novament este procediment dins
del termini de prescripció.

Subsecció 3a. Procediment de verificació de dades

Article 131. Procediment de verificació de dades.

L’Administració tributària podrà iniciar el procediment
de verificació de dades en els supòsits següents:

a) Quan la declaració o autoliquidació de l’obligat
tributari patisca de defectes formals o incórrega en errors
aritmètics.

b) Quan les dades declarades no coincidisquen amb
les contingudes en altres declaracions presentades pel
mateix obligat o amb les que estiguen en poder de l’Ad-
ministració tributària.

c) Quan s’aprecie una aplicació indeguda de la nor-
mativa que resulte patent de la pròpia declaració o auto-
liquidació presentada o dels justificants aportats amb
esta.

d) Quan es requerisca l’aclariment o justificació d’al-
guna dada relativa a la declaració o autoliquidació pre-
sentada, sempre que no es referisca al desenvolupament
d’activitats econòmiques.

Article 132. Iniciació i tramitació del procediment de
verificació de dades.

1. El procediment de verificació de dades es podrà
iniciar per mitjà de requeriment de l’Administració per-
què l’obligat tributari aclarisca o justifique la discrepància
observada o les dades relatives a la seua declaració o
autoliquidació, o per mitjà de la notificació de la proposta
de liquidació quan l’Administració tributària compte amb
dades suficients per a formular-la.

2. Quan l’obligat tributari manifeste la seua discon-
formitat amb les dades que estiguen en poder de l’Ad-
ministració, s’aplicarà el que disposa l’apartat 4 de l’ar-
ticle 108 d’esta llei.

3. Amb caràcter previ a la pràctica de la liquidació
provisional, l’Administració haurà de comunicar a l’obli-
gat tributari la proposta de liquidació perquè a�egue el
que convinga al seu dret.

4. La proposta de liquidació provisional haurà de
ser en tot cas motivada amb una referència succinta
als fets i fonaments de dret que hagen sigut tinguts
en compte en esta.

Article 133. Terminació del procediment de verificació
de dades.

1. El procediment de verificació de dades acabarà
d’alguna de les maneres següents:

a) Per resolució en què s’indique que no correspon
practicar liquidació provisional o en la qual es corregis-
quen els defectes advertits.

b) Per liquidació provisional, que haurà de ser en
tot cas motivada amb una referència succinta als fets
i fonaments de dret que s’hagen tingut en compte en
esta.

c) Per l’esmena, aclariment o justificació de la dis-
crepància o de la dada objecte del requeriment per part
de l’obligat tributari.

d) Per caducitat, una vegada transcorregut el termini
regulat en l’article 104 d’esta llei sense haver-se notificat
liquidació provisional, sense perjuí que l’Administració
també puga iniciar novament este procediment dins del
termini de prescripció.
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e) Per l’inici d’un procediment de comprovació limi-
tada o d’inspecció que incloga l’objecte del procediment
de verificació de dades.

2. La verificació de dades no impedirà la posterior
comprovació de l’objecte d’esta.

Subsecció 4a. Procediment de comprovació
de valors

Article 134. Pràctica de la comprovació de valors.

1. L’Administració tributària podrà procedir a la
comprovació de valors d’acord amb els mitjans previstos
en l’article 57 d’esta llei, llevat que l’obligat tributari haja
declarat utilitzant els valors publicats per la pròpia Admi-
nistració actuant en aplicació d’algun dels mitjans men-
cionats.

El procediment es podrà iniciar per mitjà d’una comu-
nicació de l’Administració actuant o, quan es compte
amb dades suficients, per mitjà de la notificació conjunta
de les propostes de liquidació i valoració a què es referix
l’apartat 3 d’este article.

El termini màxim per a notificar la valoració i, si és
el cas, la liquidació prevista en este article serà el regulat
en l’article 104 d’esta llei.

2. L’Administració tributària haurà de notificar als
obligats tributaris les actuacions que necessiten la seua
co�aboració. En estos supòsits, els obligats hauran de
facilitar a l’Administració tributària la pràctica de les dites
actuacions.

3. Si el valor determinat per l’Administració tribu-
tària és diferent del declarat per l’obligat tributari, aquella,
a l’hora de notificar la proposta de regularització, comu-
nicarà la proposta de valoració degudament motivada,
amb expressió dels mitjans i criteris emprats.

Transcorregut el termini d’a�egacions obert amb la
proposta de regularització, l’Administració tributària noti-
ficarà la regularització que corresponga, a la qual s’haurà
d’acompanyar la valoració realitzada.

Els obligats tributaris no podran interposar recurs o
reclamació independent contra la valoració, però podran
promoure la taxació pericial contradictòria o plantejar
qualsevol qüestió relativa a la valoració en ocasió dels
recursos o reclamacions que, si és el cas, interposen
contra l’acte de regularització.

4. En els supòsits en què la llei establisca que el
valor comprovat ha de produir efectes respecte a altres
obligats tributaris, l’Administració tributària actuant que-
darà vinculada per este valor en relació amb els altres
interessats. La llei de cada tribut podrà establir l’obligació
de notificar als dits interessats el valor comprovat perquè
puguen promoure la seua impugnació o la taxació peri-
cial contradictòria.

Quan, en un procediment posterior, el valor compro-
vat s’aplique a altres obligats tributaris, estos podran
promoure la seua impugnació o la taxació pericial con-
tradictòria.

5. Si, de la impugnació o de la taxació pericial con-
tradictòria promoguda per un obligat tributari, resulta
un valor distint, este valor serà aplicable als restants
obligats tributaris als qui siga d’aplicació este valor en
relació amb l’Administració tributària actuant, tenint en
consideració el que disposa el segon paràgraf de l’apartat
anterior.

Article 135. Taxació pericial contradictòria.

1. Els interessats podran promoure la taxació peri-
cial contradictòria, en correcció dels mitjans de com-
provació fiscal de valors assenyalats en l’article 57 d’esta
llei, dins del termini del primer recurs o reclamació que

corresponga contra la liquidació efectuada d’acord amb
els valors comprovats administrativament o, quan la nor-
mativa tributària així ho preveja, contra l’acte de com-
provació de valors degudament notificat.

En els casos en què la normativa pròpia del tribut
així ho preveja, l’interessat podrà reservar-se el dret a
promoure la taxació pericial contradictòria quan estime
que la notificació no conté expressió suficient de les
dades i motius tinguts en compte per a elevar els valors
declarats i denuncie la dita omissió en un recurs de repo-
sició o en una reclamació economicoadministrativa. En
este cas, el termini a què es referix el paràgraf anterior
es comptarà des de la data de fermesa en via admi-
nistrativa de l’acord que resolga el recurs o la reclamació
interposada.

La presentació de la so�icitud de taxació pericial con-
tradictòria, o la reserva del dret a promoure-la a què
es referix el paràgraf anterior, determinarà la suspensió
de l’execució de la liquidació i del termini per a interposar
recurs o reclamació contra esta.

2. Serà necessària la valoració realitzada per un pèrit
de l’Administració quan la quantificació del valor com-
provat no s’haja realitzat per mitjà de dictamen de pèrits
d’aquella. Si la diferència entre el valor determinat pel
pèrit de l’Administració i la taxació practicada pel pèrit
designat per l’obligat tributari, considerada en valors
absoluts, és igual o inferior a 120.000 euros i al 10
per cent de la dita taxació, esta última servirà de base
per a la liquidació. Si la diferència és superior, haurà
de designar-se un pèrit tercer d’acord amb el que disposa
l’apartat següent.

3. Cada Administració tributària competent so�ici-
tarà en el mes de gener de cada any als distints co�egis,
associacions o corporacions professionals legalment
reconeguts l’enviament d’una llista de co�egiats o asso-
ciats disposats a actuar com a pèrits tercers. Elegit per
sorteig públic un de cada llista, les designacions s’e-
fectuaran per orde correlatiu, tenint en compte la natu-
ralesa dels béns o drets a valorar.

Quan no existisca co�egi, associació o corporació pro-
fessional competent per la naturalesa dels béns o drets
a valorar o professionals disposats a actuar com a pèrits
tercers, se so�icitarà al Banc d’Espanya la designació
d’una societat de taxació inscrita en el corresponent
registre oficial.

Els honoraris del pèrit de l’obligat tributari seran satis-
fets per este. Quan la diferència entre la taxació prac-
ticada pel pèrit tercer i el valor declarat, considerada
en valors absoluts, supere el 20 per cent del valor decla-
rat, els gastos del tercer pèrit seran abonats per l’obligat
tributari i, en cas contrari, aniran a càrrec de l’Admi-
nistració. En este supòsit, aquell tindrà dret a ser rein-
tegrat dels gastos ocasionats pel depòsit a què es referix
el paràgraf següent.

El pèrit tercer podrà exigir que, prèviament a l’exercici
de la seua comesa, es faça provisió de l’import dels seus
honoraris per mitjà de depòsit en el Banc d’Espanya o
en l’organisme públic que determine cada Administració
tributària, en el termini de 10 dies. La falta de depòsit
per qualsevol de les parts suposarà l’acceptació de la
valoració realitzada pel pèrit de l’altra, siga quina siga
la diferència entre les dos valoracions.

Entregada en l’Administració tributària competent la
valoració pel pèrit tercer, es comunicarà a l’obligat tri-
butari i se li concedirà un termini de 15 dies per a jus-
tificar el pagament dels honoraris a càrrec seu. Si és
el cas, s’autoritzarà la disposició de la provisió dels hono-
raris depositats.

4. La valoració del pèrit tercer servirà de base a
la liquidació que corresponga amb els límits del valor
declarat i el valor comprovat inicialment per l’Adminis-
tració tributària.
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Subsecció 5a. Procediment de comprovació
limitada

Article 136. La comprovació limitada.

1. En el procediment de comprovació limitada l’Ad-
ministració tributària podrà comprovar els fets, actes,
elements, activitats, explotacions i la resta de circums-
tàncies determinants de l’obligació tributària.

2. En este procediment, l’Administració tributària
podrà realitzar únicament les actuacions següents:

a) Examen de les dades consignades pels obligats
tributaris en les seues declaracions i dels justificants pre-
sentats o que es requerisquen a este efecte.

b) Examen de les dades i antecedents en poder de
l’Administració tributària que posen de manifest la rea-
lització del fet imposable o del pressupost d’una obligació
tributària, o l’existència d’elements determinants d’esta
no declarats o diferents dels declarats per l’obligat tri-
butari.

c) Examen dels registres i la resta de documents
exigits per la normativa tributària i de qualsevol altre
llibre, registre o document de caràcter oficial a excepció
de la comptabilitat mercantil, així com l’examen de les
factures o documents que servisquen de justificant de
les operacions incloses en estos llibres, registres o docu-
ments.

d) Requeriments a tercers perquè aporten la infor-
mació que es troben obligats a subministrar amb caràcter
general o perquè la ratifiquen per mitjà de la presentació
dels corresponents justificants.

3. En cap cas es podrà requerir a tercers informació
sobre moviments financers, però podrà so�icitar-se a l’o-
bligat tributari la justificació documental d’operacions
financeres que tinguen incidència en la base o en la
quota d’una obligació tributària.

4. Les actuacions de comprovació limitada no
podran realitzar-se fora de les oficines de l’Administració
tributària, excepte les que corresponguen segons la nor-
mativa duanera o en els supòsits previstos reglamen-
tàriament a fi de realitzar comprovacions censals o rela-
tives a l’aplicació de mètodes objectius de tributació,
i en este cas, els funcionaris que desenvolupen les dites
actuacions tindran les facultats reconegudes en els apar-
tats 2 i 4 de l’article 142 d’esta llei.

Article 137. Iniciació del procediment de comprovació
limitada.

1. Les actuacions de comprovació limitada s’inicia-
ran d’ofici per acord de l’òrgan competent.

2. L’inici de les actuacions de comprovació limitada
haurà de notificar-se als obligats tributaris per mitjà de
comunicació que haurà d’expressar la naturalesa i abast
d’estes i informarà sobre els seus drets i obligacions
en el curs de estes actuacions.

Quan les dades en poder de l’Administració tributària
siguen suficients per a formular la proposta de liquidació,
el procediment podrà iniciar-se per mitjà de la notificació
de la dita proposada.

Article 138. Tramitació del procediment de compro-
vació limitada.

1. Les actuacions del procediment de comprovació
limitada es documentaran en les comunicacions i dili-
gències a què es referix l’apartat 7 de l’article 99 d’esta
llei.

2. Els obligats tributaris hauran d’atendre l’Adminis-
tració tributària i li prestaran la deguda co�aboració en
el desenvolupament de les seues funcions.

L’obligat tributari que haja sigut requerit haurà de
personar-se en el lloc, dia i hora assenyalats per a la

pràctica de les actuacions, i haurà d’aportar la docu-
mentació i la resta d’elements so�icitats.

3. Amb caràcter previ a la pràctica de la liquidació
provisional, l’Administració tributària haurà de comunicar
a l’obligat tributari la proposta de liquidació perquè a�e-
gue el que convinga al seu dret.

Article 139. Terminació del procediment de compro-
vació limitada.

1. El procediment de comprovació limitada acabarà
d’alguna de les maneres següents:

a) Per resolució expressa de l’Administració tribu-
tària, amb el contingut a què es referix l’apartat següent.

b) Per caducitat, una vegada transcorregut el termini
regulat en l’article 104 d’esta llei sense que s’haja noti-
ficat resolució expressa, sense que això impedisca que
l’Administració tributària puga iniciar novament este pro-
cediment dins del termini de prescripció.

c) Per l’inici d’un procediment inspector que incloga
l’objecte de la comprovació limitada.

2. La resolució administrativa que pose fi al pro-
cediment de comprovació limitada haurà d’incloure,
almenys, el contingut següent:

a) Obligació tributària o elements d’esta i àmbit tem-
poral objecte de la comprovació.

b) Especificació de les actuacions concretes realit-
zades.

c) Relació de fets i fonaments de dret que motiven
la resolució.

d) Liquidació provisional o, si és el cas, manifestació
expressa que no correspon regularitzar la situació tri-
butària com a conseqüència de la comprovació realit-
zada.

Article 140. Efectes de la regularització practicada en
el procediment de comprovació limitada.

1. Dictada una resolució en un procediment de com-
provació limitada, l’Administració tributària no podrà
efectuar una nova regularització en relació amb l’objecte
comprovat a què es referix el paràgraf a) de l’apartat
2 de l’article anterior llevat que en un procediment de
comprovació limitada o inspecció posterior es descobris-
quen nous fets o circumstàncies que resulten d’actua-
cions diferents de les realitzades i especificades en la
dita resolució.

2. Els fets i els elements determinants del deute
tributari respecte de què l’obligat tributari o el seu repre-
sentant haja prestat conformitat expressa no podran ser
impugnats llevat que prove que va incórrer en error de
fet.

CAPÍTOL IV

Actuacions i procediment d’inspecció

SECCIÓ 1a. DISPOSICIONS GENERALS

Subsecció 1a. Funcions i facultats

Article 141. La inspecció tributària.

La inspecció tributària consistix en l’exercici de les
funcions administratives dirigides a:

a) La investigació dels supòsits de fet de les obli-
gacions tributàries per al descobriment dels que siguen
ignorats per l’Administració.

b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les
declaracions presentades pels obligats tributaris.



Suplement núm. 1 Dijous 1 gener 2004 125

c) La realització d’actuacions d’obtenció d’informa-
ció relacionades amb l’aplicació dels tributs, d’acord amb
el que establixen els articles 93 i 94 d’esta llei.

d) La comprovació del valor de drets, rendes, pro-
ductes, béns, patrimonis, empreses i la resta d’elements,
quan siga necessària per a la determinació de les obli-
gacions tributàries. S’aplicarà el que disposen els articles
134 i 135 d’esta llei.

e) La comprovació del compliment dels requisits exi-
gits per a l’obtenció de beneficis o incentius fiscals i
devolucions tributàries, així com per a l’aplicació de
règims tributaris especials.

f) La informació als obligats tributaris amb motiu
de les actuacions inspectores sobre els seus drets i obli-
gacions tributàries i la forma en què han de complir
estes últimes.

g) La pràctica de les liquidacions tributàries resul-
tants de les seues actuacions de comprovació i inves-
tigació.

h) La realització d’actuacions de comprovació limi-
tada, conforme al que establixen els articles 136 a 140
d’esta llei.

i) L’assessorament i informe a òrgans de l’Adminis-
tració pública.

j) La realització de les intervencions tributàries de
caràcter permanent o no permanent, que es regiran per
allò que disposa la seua normativa específica i, en defecte
de regulació expressa, les normes d’este capítol
excloent-ne l’article 149.

k) Les altres que s’establisquen en altres disposi-
cions o se li encomanen per les autoritats competents.

Article 142. Facultats de la inspecció dels tributs.

1. Les actuacions inspectores es realitzaran per mit-
jà de l’examen de documents, llibres, comptabilitat prin-
cipal i auxiliar, fitxers, factures, justificants, correspon-
dència amb transcendència tributària, bases de dades
informatitzades, programes, registres i arxius informàtics
relatius a activitats econòmiques, així com per mitjà de
la inspecció de béns, elements, explotacions i qualsevol
altre antecedent o informació que haja de facilitar-se
a l’Administració o que siga necessari per a l’exigència
de les obligacions tributàries.

2. Quan les actuacions inspectores ho requerisquen,
els funcionaris que desenvolupen funcions d’inspecció
dels tributs podran entrar, en les condicions que regla-
mentàriament es determinen, en les finques, locals de
negoci i la resta d’establiments o llocs en què s’exer-
cisquen activitats o explotacions sotmeses a gravamen,
existisquen béns subjectes a tributació, es produïsquen
fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tri-
butàries o existisca alguna prova d’estos.

Si la persona que custodia els llocs mencionats en
el paràgraf anterior s’oposa a l’entrada dels funcionaris
de la inspecció dels tributs, caldrà l’autorització escrita
de l’autoritat administrativa que reglamentàriament es
determine.

Quan, en l’exercici de les actuacions inspectores, siga
necessari entrar en el domicili constitucionalment pro-
tegit de l’obligat tributari, s’aplicarà el que disposa l’ar-
ticle 113 d’esta llei.

3. Els obligats tributaris hauran d’atendre la inspec-
ció i li prestaran la deguda co�aboració en el desen-
volupament de les seues funcions.

L’obligat tributari que haja sigut requerit per la ins-
pecció haurà de personar-se, per si o per mitjà de repre-
sentant, en el lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica
de les actuacions, i haurà d’aportar o tindre a disposició
de la inspecció, la documentació i la resta d’elements
so�icitats.

Excepcionalment, i de manera motivada, la inspecció
podrà requerir la compareixença personal de l’obligat

tributari quan la naturalesa de les actuacions a realitzar
així ho exigisca.

4. Els funcionaris que exercisquen funcions d’ins-
pecció seran considerats agents de l’autoritat i hauran
d’acreditar la seua condició, si són requerits per a això,
fora de les oficines públiques.

Les autoritats públiques prestaran la protecció i l’auxili
necessari als funcionaris per a l’exercici de les funcions
d’inspecció.

Subsecció 2a. Documentació de les actuacions
de la inspecció

Article 143. Documentació de les actuacions de la
inspecció.

1. Les actuacions de la inspecció dels tributs es
documentaran en comunicacions, diligències, informes
i actes.

2. Les actes són els documents públics que estén
la inspecció dels tributs a fi d’arreplegar el resultat de
les actuacions inspectores de comprovació i investigació,
proposarà la regularització que estime procedent de la
situació tributària de l’obligat o declarà correcta esta.

Article 144. Valor probatori de les actes.

1. Les actes esteses per la inspecció dels tributs
tenen naturalesa de documents públics i fan prova dels
fets que motiven la seua formalització, llevat que s’a-
credite el contrari.

2. Els fets acceptats pels obligats tributaris en les
actes d’inspecció es presumixen certs i només podran
rectificar-se per mitjà de prova d’haver incorregut en error
de fet.

SECCIÓ 2a. PROCEDIMENT D’INSPECCIÓ

Subsecció 1a. Normes generals

Article 145. Objecte del procediment d’inspecció.

1. El procediment d’inspecció tindrà com a objecte
comprovar i investigar l’adequat compliment de les obli-
gacions tributàries i en este es procedirà, si és el cas,
a la regularització de la situació tributària de l’obligat
per mitjà de la pràctica d’una o diverses liquidacions.

2. La comprovació tindrà com a objecte els actes,
elements i valoracions consignats pels obligats tributaris
en les seues declaracions.

3. La investigació tindrà com a objecte descobrir
l’existència, si és el cas, de fets amb rellevància tributària
no declarats o declarats incorrectament pels obligats
tributaris.

Article 146. Mesures cautelars en el procediment d’ins-
pecció.

1. En el procediment d’inspecció es podran adoptar
mesures cautelars degudament motivades per a impedir
que desapareguen, es destruïsquen o alteren les proves
determinants de l’existència o compliment d’obligacions
tributàries o que es negue posteriorment la seua exis-
tència o exhibició.

Les mesures podran consistir, si és el cas, en el pre-
cintament, depòsit o confiscació de les mercaderies o
productes sotmesos a gravamen, així com de llibres,
registres, documents, arxius, locals o equips electrònics
de tractament de dades que puguen contindre la infor-
mació de què es tracte.

2. Les mesures cautelars seran proporcionades i
limitades temporalment als fins anteriors sense que
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puguen adoptar-se aquelles que puguen produir un perjuí
de difícil o impossible reparació.

3. Les mesures adoptades hauran de ser ratificades
per l’òrgan competent per a liquidar en el termini de
15 dies des de la seua adopció i s’alçaran si desapareixen
les circumstàncies que les van motivar.

Subsecció 2a. Iniciació i desenvolupament

Article 147. Iniciació del procediment d’inspecció.

1. El procediment d’inspecció s’iniciarà:

a) D’ofici.
b) A petició de l’obligat tributari, en els termes esta-

blits en l’article 149 d’esta llei.

2. Els obligats tributaris han de ser informats a l’inici
de les actuacions del procediment d’inspecció sobre la
naturalesa i abast d’estes, així com dels seus drets i
obligacions en el curs d’estes actuacions.

Article 148. Abast de les actuacions del procediment
d’inspecció.

1. Les actuacions del procediment d’inspecció
podran tindre caràcter general o parcial.

2. Les actuacions inspectores tindran caràcter par-
cial quan no afecten la totalitat dels elements de l’o-
bligació tributària en el període objecte de la compro-
vació i en tots aquells supòsits que s’assenyalen regla-
mentàriament. En qualsevol altre cas, les actuacions del
procediment d’inspecció tindran caràcter general en rela-
ció amb l’obligació tributària i període comprovat.

3. Quan les actuacions del procediment d’inspecció
hagen acabat amb una liquidació provisional, l’objecte
d’estes no podrà regularitzar-se novament en un pro-
cediment d’inspecció que s’inicie amb posterioritat, llevat
que concórrega alguna de les circumstàncies a què es
referix el paràgraf a) de l’apartat 4 de l’article 101 d’esta
llei i exclusivament en relació amb els elements de l’o-
bligació tributària afectats per les dites circumstàncies.

Article 149. So�icitud de l’obligat tributari d’una ins-
pecció de caràcter general.

1. Tot obligat tributari que siga objecte d’unes actua-
cions d’inspecció de caràcter parcial podrà so�icitar a
l’Administració tributària que estes tinguen caràcter
general respecte al tribut i, si és el cas, períodes afectats,
sense que esta so�icitud interrompa les actuacions en
curs.

2. L’obligat tributari haurà de formular la so�icitud
en el termini de 15 dies des de la notificació de l’inici
de les actuacions inspectores de caràcter parcial.

3. L’Administració tributària haurà d’ampliar l’abast
de les actuacions o iniciar la inspecció de caràcter gene-
ral en el termini de sis mesos des de la so�icitud. L’in-
compliment d’este termini determinarà que les actua-
cions inspectores de caràcter parcial no interrompen el
termini de prescripció per a comprovar i investigar el
mateix tribut i període amb caràcter general.

Article 150. Termini de les actuacions inspectores.

1. Les actuacions del procediment d’inspecció hau-
ran de concloure en el termini de 12 mesos comptat
des de la data de notificació a l’obligat tributari de l’inici
d’este. S’entendrà que les actuacions finalitzen en la data
en què es notifique o s’entenga notificat l’acte admi-
nistratiu resultant d’estes. A l’efecte d’entendre complida
l’obligació de notificar i de computar el termini de reso-

lució seran aplicables les regles contingudes en l’apar-
tat 2 de l’article 104 d’esta llei.

No obstant això, podrà ampliar-se este termini, amb
l’abast i requisits que reglamentàriament es determinen,
per un altre període que no podrà excedir 12 mesos,
quan en les actuacions concórrega alguna de les cir-
cumstàncies següents:

a) Quan revestisquen especial complexitat. S’enten-
drà que concorre esta circumstància atenent el volum
d’operacions de la persona o entitat, la dispersió geo-
gràfica de les seues activitats, la seua tributació en règim
de consolidació fiscal o en règim de transparència fiscal
internacional i en aquells altres supòsits establits regla-
mentàriament.

b) Quan, en el transcurs d’estes, es descobrisca que
l’obligat tributari ha ocultat a l’Administració tributària
alguna de les activitats empresarials o professionals que
realitze.

Els acords d’ampliació del termini legalment previst
seran, en tot cas, motivats, amb referència als fets i fona-
ments de dret.

2. La interrupció injustificada del procediment ins-
pector per no realitzar cap actuació durant més de sis
mesos per causes no imputables a l’obligat tributari o
l’incompliment del termini de duració del procediment
a què es referix l’apartat 1 d’este article no determinarà
la caducitat del procediment, que continuarà fins a la
seua terminació, però produirà els següents efectes res-
pecte a les obligacions tributaris pendents de liquidar:

a) No es considerarà interrompuda la prescripció
com a conseqüència de les actuacions inspectores
desenvolupades fins a la interrupció injustificada o durant
el termini assenyalat en l’apartat 1 d’este article.

En estos supòsits, s’entendrà interrompuda la pres-
cripció per la represa d’actuacions amb coneixement for-
mal de l’interessat després de la interrupció injustificada
o la realització d’actuacions amb posterioritat a la fina-
lització del termini a què es referix l’apartat 1 d’este
article. En ambdós supòsits, l’obligat tributari tindrà dret
a ser informat sobre els conceptes i períodes a què arri-
ben les actuacions que es realitzen.

b) Els ingressos realitzats des de l’inici del proce-
diment fins a la represa de les actuacions que hagen
sigut imputats per l’obligat tributari al tribut i període
objecte de les actuacions inspectores tindran el caràcter
d’espontanis als efectes de l’article 27 d’esta llei.

Tindran, així mateix, el caràcter d’espontanis els
ingressos realitzats des de l’inici del procediment fins
a la primera actuació practicada amb posterioritat a l’in-
compliment del termini de duració del procediment pre-
vist en l’apartat 1 d’este article i que hagen sigut imputats
per l’obligat tributari al tribut i període objecte de les
actuacions inspectores.

3. L’incompliment del termini de duració a què es
referix l’apartat 1 d’este article determinarà que no s’exi-
gisquen interessos de demora des que es produïsca este
incompliment fins a la finalització del procediment.

4. Quan es passe el tant de culpa a la jurisdicció
competent o es remeta l’expedient al Ministeri Fiscal,
d’acord amb el que preveu l’apartat 1 de l’article 180
d’esta llei, este trasllat produirà els següents efectes res-
pecte al termini de duració de les actuacions inspectores:

a) Es considerarà com un supòsit d’interrupció jus-
tificada del còmput del termini de les dites actuacions.

b) Es considerarà com a causa que possibilita l’am-
pliació de termini, d’acord amb el que disposa l’apar-
tat 1 d’este article, en el cas que el procediment admi-
nistratiu haja de continuar per haver-se produït algun
dels motius a què es referix l’apartat 1 de l’article 180
d’esta llei.
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5. Quan una resolució judicial o economicoadminis-
trativa ordene la retroacció de les actuacions inspectores,
estes hauran de finalitzar en el període que reste des
del moment a què es retrotraguen les actuacions fins
a la conclusió del termini a què es referix l’apartat 1
d’este article o en sis mesos, si aquell període fóra infe-
rior. L’esmentat termini es computarà des de la recepció
de l’expedient per l’òrgan competent per a executar la
resolució.

El que disposa el paràgraf anterior també s’aplicarà
als procediments administratius en què, amb posterio-
ritat a l’ampliació del termini, s’haja passat el tant de
culpa a la jurisdicció competent o s’haja remés l’expe-
dient al Ministeri Fiscal i hagen de continuar per haver-se
produït algun dels motius a què es referix l’apartat 1
de l’article 180 d’esta llei. En este cas, l’esmentat termini
es computarà des de la recepció de la resolució judicial
o de l’expedient tornat pel Ministeri Fiscal per l’òrgan
competent que haja de continuar el procediment.

Article 151. Lloc de les actuacions inspectores.

1. Les actuacions inspectores podran desenvolu-
par-se indistintament, segons determine la inspecció:

a) En el lloc on l’obligat tributari tinga el seu domicili
fiscal, o en aquell on el seu representant tinga el seu
domicili, despatx o oficina.

b) En el lloc on es realitzen totalment o parcialment
les activitats gravades.

c) En el lloc on existisca alguna prova, almenys par-
cial, del fet imposable o del pressupost de fet de l’o-
bligació tributària.

d) En les oficines de l’Administració tributària, quan
els elements sobre els quals hagen de realitzar-se les
actuacions puguen ser examinats en estes.

2. La inspecció podrà personar-se sense comunica-
ció prèvia en les empreses, oficines, dependències, ins-
ta�acions o magatzems de l’obligat tributari, entenent-se
les actuacions amb este o amb l’encarregat o respon-
sable dels locals.

3. Els llibres i la resta de documentació a què es
referix l’apartat 1 de l’article 142 d’esta llei hauran de
ser examinats en el domicili, local, despatx o oficina de
l’obligat tributari, en presència d’este o de la persona
que designe, llevat que l’obligat tributari consenta el seu
examen en les oficines públiques. No obstant això, la
inspecció podrà analitzar en les seues oficines les còpies
en qualsevol suport dels mencionats llibres i documents.

4. Tractant-se dels registres i documents establits
per normes de caràcter tributari o dels justificants exigits
per estes a què es referix el paràgraf c) de l’apartat 2
de l’article 136 d’esta llei, podrà requerir-se la seua pre-
sentació en les oficines de l’Administració tributària per
al seu examen.

5. Reglamentàriament es podran establir criteris per
a determinar el lloc de realització de determinades actua-
cions d’inspecció.

6. Quan l’obligat tributari siga una persona amb dis-
capacitat o amb mobilitat reduïda, la inspecció es desen-
voluparà en el lloc que resulte més apropiat a ella, d’entre
els descrits en l’apartat 1 d’este article.

Article 152. Horari de les actuacions inspectores.

1. Les actuacions que es desenvolupen en oficines
públiques es realitzaran dins de l’horari oficial d’obertura
al públic d’estes i, en tot cas, dins de la jornada de treball
vigent.

2. Si les actuacions es desenvolupen en els locals
de l’interessat es respectarà la jornada laboral d’oficina
o de l’activitat que es realitze en estos, amb la possibilitat

que puga actuar-se de comú acord en altres hores o
dies.

3. Quan les circumstàncies de les actuacions ho exi-
gisquen, es podrà actuar fora dels dies i hores a què
es referixen els apartats anteriors en els termes que s’es-
tablisquen reglamentàriament.

Subsecció 3a. Terminació de les actuacions
inspectores

Article 153. Contingut de les actes.

Les actes que documenten el resultat de les actua-
cions inspectores hauran de contindre, almenys, les men-
cions següents:

a) El lloc i la data de la seua formalització.
b) El nom i cognoms o raó social completa, el núme-

ro d’identificació fiscal i el domicili fiscal de l’obligat tri-
butari, així com el nom, cognoms i número d’identificació
fiscal de la persona amb què s’entenen les actuacions
i el caràcter o representació amb què intervé en estes.

c) Els elements essencials del fet imposable o pres-
supost de fet de l’obligació tributària i de la seua atribució
a l’obligat tributari, així com els fonaments de dret en
què es base la regularització.

d) Si és el cas, la regularització de la situació tri-
butària de l’obligat i la proposta de liquidació que corres-
ponga.

e) La conformitat o disconformitat de l’obligat tri-
butari amb la regularització i amb la proposta de liqui-
dació.

f) Els tràmits del procediment posteriors a l’acta i,
quan esta siga amb acord o de conformitat, els recursos
que corresponguen contra l’acte de liquidació derivat
de l’acta, òrgan davant del qual hagen de presentar-se
i termini per a interposar-los.

g) L’existència o inexistència, en opinió de l’actuari,
d’indicis de la comissió d’infraccions tributàries.

h) Les altres que s’establisquen reglamentàriament.

Article 154. Classes d’actes segons la seua tramitació.

1. A l’efecte de la seua tramitació, les actes d’ins-
pecció poden ser amb acord, de conformitat o de dis-
conformitat.

2. Quan l’obligat tributari o el seu representant es
negue a rebre o subscriure l’acta, esta es tramitarà com
de disconformitat.

Article 155. Actes amb acord.

1. Quan, per a l’elaboració de la proposta de regu-
larització, haja de concretar-se l’aplicació de conceptes
jurídics indeterminats, quan resulte necessària l’aprecia-
ció dels fets determinants per a la correcta aplicació
de la norma al cas concret, o quan siga necessari realitzar
estimacions, valoracions o mesuraments de dades, ele-
ments o característiques rellevants per a l’obligació tri-
butària que no puguen quantificar-se de manera certa,
l’Administració tributària, amb caràcter previ a la liqui-
dació del deute tributari, podrà concretar la dita aplicació,
l’apreciació d’aquells fets o l’estimació, valoració o mesu-
rament per mitjà d’un acord amb l’obligat tributari en
els termes previstos en este article.

2. A més del que disposa l’article 153 d’esta llei,
l’acta amb acord inclourà necessàriament el contingut
següent:

a) El fonament de l’aplicació, estimació, valoració
o mesurament realitzat.

b) Els elements de fet, fonaments jurídics i quan-
tificació de la proposta de regularització.
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c) Els elements de fet, fonaments jurídics i quan-
tificació de la proposta de sanció que, si és el cas, corres-
ponga, a la qual s’aplicarà la reducció prevista en l’apar-
tat 1 de l’article 188 d’esta llei, així com la renúncia
a la tramitació separada del procediment sancionador.

d) Manifestació expressa de la conformitat de l’o-
bligat tributari amb la totalitat del contingut a què es
referixen els paràgrafs anteriors.

3. Per a la subscripció de l’acta amb acord serà
necessària la concurrència dels requisits següents:

a) Autorització de l’òrgan competent per a liquidar,
que podrà ser prèvia o simultània a la subscripció de
l’acta amb acord.

b) La constitució d’un depòsit, aval de caràcter soli-
dari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproc
o certificat d’assegurança de caució, de quantia suficient
per a garantir el cobrament de les quantitats que puguen
derivar-se de l’acta.

4. L’acord es perfeccionarà per mitjà de la subs-
cripció de l’acta per l’obligat tributari o el seu repre-
sentant i la inspecció dels tributs.

5. S’entendrà produïda i notificada la liquidació i,
si és el cas, imposada i notificada la sanció, en els termes
de les propostes formulades, si transcorreguts 10 dies
comptats des del següent a la data de l’acta no s’haja
notificat a l’interessat acord de l’òrgan competent per
a liquidar rectificant els errors materials que puga con-
tindre l’acta amb acord.

Confirmades les propostes, el depòsit realitzat s’a-
plicarà al pagament de les dites quantitats. Si s’haguera
presentat aval o certificat d’assegurança de caució, l’in-
grés haurà de realitzar-se en el termini a què es referix
l’apartat 2 de l’article 62 d’esta llei, sense possibilitat
d’ajornar o fraccionar el pagament.

6. El contingut de l’acta amb acord s’entendrà ínte-
grament acceptat per l’obligat i per l’Administració tri-
butària. La liquidació i la sanció derivades de l’acord
només podran ser objecte d’impugnació o revisió en via
administrativa pel procediment de declaració de nu�itat
de ple dret previst en l’article 217 d’esta llei, i sense
perjuí del recurs que puga procedir en via contenciosa
administrativa per l’existència de vicis en el consenti-
ment.

7. La falta de subscripció d’una acta amb acord en
un procediment inspector no podrà ser motiu de recurs
o reclamació contra les liquidacions derivades d’actes
de conformitat o disconformitat.

Article 156. Actes de conformitat.

1. Amb caràcter previ a la firma de l’acta de con-
formitat es concedirà tràmit d’audiència a l’interessat
perquè a�egue el que convinga al seu dret.

2. Quan l’obligat tributari o el seu representant mani-
feste la seua conformitat amb la proposta de regula-
rització que formule la inspecció dels tributs, es farà cons-
tar expressament esta circumstància en l’acta.

3. S’entendrà produïda i notificada la liquidació tri-
butària d’acord amb la proposta formulada en l’acta si,
en el termini d’un mes comptat des de l’endemà a la
data de l’acta, no s’haja notificat a l’interessat acord de
l’òrgan competent per a liquidar, amb algun dels con-
tinguts següents:

a) Rectificant errors materials.
b) Ordenant completar l’expedient per mitjà de la

realització de les actuacions que corresponguen.
c) Confirmant la liquidació proposada en l’acta.
d) Estimant que en la proposta de liquidació ha exis-

tit error en l’apreciació dels fets o indeguda aplicació
de les normes jurídiques i concedint a l’interessat termini
d’audiència previ a la liquidació que es practique.

4. Per a la imposició de les sancions que puguen
correspondre com a conseqüència d’estes liquidacions
s’aplicarà la reducció prevista en l’apartat 1 de l’article
188 d’esta llei.

5. Als fets i elements determinants del deute tri-
butari respecte dels que l’obligat tributari o el seu repre-
sentant va prestar la seua conformitat, se’ls aplicarà el
que disposa l’apartat 2 de l’article 144 d’esta llei.

Article 157. Actes de disconformitat.

1. Amb caràcter previ a la firma de l’acta de dis-
conformitat es concedirà tràmit d’audiència a l’interessat
perquè a�egue el que convinga al seu dret.

2. Quan l’obligat tributari o el seu representant no
subscriga l’acta o manifeste la seua disconformitat amb
la proposta de regularització que formule la inspecció
dels tributs, es farà constar expressament esta circums-
tància en l’acta, a la qual s’acompanyarà un informe
de l’actuari en què s’exposen els fonaments de dret en
què es base la proposta de regularització.

3. En el termini de 15 dies des de la data en què
s’haja estés l’acta o des de la notificació d’esta, l’obligat
tributari podrà formular a�egacions davant de l’òrgan
competent per a liquidar.

4. Abans de dictar l’acte de liquidació, l’òrgan com-
petent podrà acordar la pràctica d’actuacions comple-
mentàries en els termes que es fixen reglamentàriament.

5. Rebudes les a�egacions, l’òrgan competent dic-
tarà la liquidació que corresponga, que serà notificada
a l’interessat.

Subsecció 4a. Disposicions especials

Article 158. Aplicació del mètode d’estimació indirecta.

1. Quan resulte aplicable el mètode d’estimació indi-
recta, la inspecció dels tributs acompanyarà les actes
incoades per a regularitzar la situació tributària dels obli-
gats tributaris un informe raonat sobre:

a) Les causes determinants de l’aplicació del mèto-
de d’estimació indirecta.

b) La situació de la comptabilitat i registres obli-
gatoris de l’obligat tributari.

c) La justificació dels mitjans triats per a la deter-
minació de les bases, rendiments o quotes.

d) Els càlculs i estimacions efectuats en virtut dels
mitjans triats.

2. L’aplicació del mètode d’estimació indirecta no
requerirà acte administratiu previ que el declare, però
en els recursos i reclamacions que corresponguen contra
els actes i liquidacions resultants podrà plantejar-se la
procedència de l’aplicació de este mètode.

3. Les dades, documents o proves relacionats amb
les circumstàncies que van motivar l’aplicació del mètode
d’estimació indirecta únicament podran ser tinguts en
compte en la regularització o en la resolució dels recursos
o reclamacions que s’interposen contra esta en els supò-
sits següents:

a) Quan s’aporten amb anterioritat a la proposta de
regularització. En este cas, el període transcorregut des
de l’apreciació de les dites circumstàncies fins a l’apor-
tació de les dades, documents o proves no s’inclourà
en el còmput del termini a què es referix l’article 150
d’esta llei.

b) Quan l’obligat tributari demostre que les dades,
documents o proves presentats amb posterioritat a la
proposta de regularització van ser d’impossible aportació
en el procediment. En este cas, s’ordenarà la retroacció
de les actuacions al moment en què es van apreciar
les mencionades circumstàncies.
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Article 159. Informe preceptiu per a la declaració del
conflicte en l’aplicació de la norma tributària.

1. D’acord amb el que establix l’article 15 d’esta
llei, perquè la inspecció dels tributs puga declarar el con-
flicte en l’aplicació de la norma tributària haurà d’eme-
tre’s prèviament un informe favorable de la Comissió
consultiva que es constituïsca, en els termes establits
reglamentàriament, per dos representants de l’òrgan
competent per a contestar les consultes tributàries escri-
tes, actuant un d’ells com a president, i per dos repre-
sentants de l’Administració tributària actuant.

2. Quan l’òrgan actuant estime que poden concórrer
les circumstàncies previstes en l’apartat 1 de l’article
15 d’esta llei ho comunicarà a l’interessat, i li concedirà
un termini de 15 dies per a presentar a�egacions i aportar
o proposar les proves que estime procedents.

Rebudes les a�egacions i practicades, si és el cas,
les proves procedents, l’òrgan actuant remetrà l’expe-
dient complet a la Comissió consultiva.

3. El temps transcorregut des que es comunique
a l’interessat la procedència de so�icitar l’informe pre-
ceptiu fins a la recepció d’este informe per l’òrgan d’ins-
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pecció serà considerat com una interrupció justificada
del còmput del termini de les actuacions inspectores
previst en l’article 150 d’esta llei.

4. El termini màxim per a emetre l’informe serà de
tres mesos des de la remissió de l’expedient a la Comissió
consultiva. Este termini podrà ser ampliat mitjançant un
acord motivat de la comissió consultiva, sense que la
dita ampliació puga excedir un mes.

5. Transcorregut el termini a què es referix l’apartat
anterior sense que la Comissió consultiva haja emés l’in-
forme, es reprendrà el còmput del termini de duració
de les actuacions inspectores, mantenint-se l’obligació
d’emetre este informe, encara que es podran continuar
les actuacions i, si és el cas, dictar liquidació provisional
respecte als altres elements de l’obligació tributària no
relacionats amb les operacions analitzades per la Comis-
sió consultiva.

6. L’informe de la Comissió consultiva vincularà l’òr-
gan d’inspecció sobre la declaració del conflicte en l’a-
plicació de la norma.

7. L’informe i els altres actes dictats en aplicació
del que disposa este article no seran susceptibles de
recurs o reclamació, però en els que s’interposen contra
els actes i liquidacions resultants de la comprovació
podrà plantejar-se la procedència de la declaració del
conflicte en l’aplicació de la norma tributària.

CAPÍTOL V

Actuacions i procediment de recaptació

SECCIÓ 1a. DISPOSICIONS GENERALS

Article 160. La recaptació tributària.

1. La recaptació tributària consistix en l’exercici de
les funcions administratives conduents al cobrament dels
deutes tributaris.

2. La recaptació dels deutes tributaris podrà rea-
litzar-se:

a) En període voluntari, per mitjà del pagament o
compliment de l’obligat tributari en els terminis previstos
en l’article 62 d’esta llei.

b) En període executiu, per mitjà del pagament o
compliment espontani de l’obligat tributari o, si no n’hi
ha, a través del procediment administratiu de constre-
nyiment.

Article 161. Recaptació en període executiu.

1. El període executiu s’inicia:
a) En el cas de deutes liquidats per l’Administració

tributària, l’endemà del venciment del termini establit
per al seu ingrés en l’article 62 d’esta llei.

b) En el cas de deutes a ingressar per mitjà d’au-
toliquidació presentada sense realitzar l’ingrés, l’endemà
de la finalització del termini que establisca la normativa
de cada tribut per a este ingrés o, si este ja haguera
conclòs, l’endemà de la presentació de l’autoliquidació.

2. La presentació d’una so�icitud d’ajornament, frac-
cionament o compensació en període voluntari impedirà
l’inici del període executiu durant la tramitació d’estos
expedients.

La interposició d’un recurs o reclamació en temps
i forma contra una sanció impedirà l’inici del període
executiu fins que la sanció siga ferma en via adminis-
trativa i haja finalitzat el termini per a l’ingrés voluntari
del pagament.

3. Iniciat el període executiu, l’Administració tribu-
tària efectuarà la recaptació dels deutes liquidats o auto-
liquidats als quals es referix l’apartat 1 d’este article pel

procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de
l’obligat al pagament.

4. L’inici del període executiu determinarà l’exigèn-
cia dels interessos de demora i dels recàrrecs del període
executiu en els termes dels articles 26 i 28 d’esta llei
i, si és el cas, de les costes del procediment de cons-
trenyiment.

Article 162. Facultats de la recaptació tributària.

1. Per a assegurar o efectuar el cobrament del deute
tributari, els funcionaris que desenvolupen funcions de
recaptació podran comprovar i investigar l’existència i
situació dels béns o drets dels obligats tributaris, tindran
les facultats que es reconeixen a l’Administració tribu-
tària en l’article 142 d’esta llei, amb els requisits que
s’hi establixen, i podran adoptar mesures cautelars en
els termes previstos en l’article 146 d’esta llei.

Tot obligat tributari haurà de comunicar l’Adminis-
tració, quan esta així ho requerisca, una relació de béns
i drets integrants del seu patrimoni en quantia suficient
per a cobrir l’import del deute tributari, d’acord amb el
que preveu l’apartat 2 de l’article 169 d’esta llei.

2. Els funcionaris que exercisquen funcions de
recaptació desenvoluparan les actuacions materials que
siguen necessàries en el curs del procediment de cons-
trenyiment. Els obligats tributaris hauran d’atendre’ls en
les seues actuacions i els prestaran la deguda co�abo-
ració en el desenvolupament de les seues funcions.

Si l’obligat tributari no complix les resolucions o reque-
riments que a este efecte s’hagen dictat, es podrà acor-
dar, amb l’advertiment, l’execució subsidiària de les dites
resolucions o requeriments, mitjançant un acord de l’òr-
gan competent.

SECCIÓ 2a. PROCEDIMENT DE CONSTRENYIMENT

Subsecció 1a. Normes generals

Article 163. Caràcter del procediment de constrenyi-
ment.

1. El procediment de constrenyiment és exclusiva-
ment administratiu. La competència per a entendre d’es-
te i resoldre totes les seues incidències correspon úni-
cament a l’Administració tributària.

2. El procediment administratiu de constrenyiment
no serà acumulable als judicials ni a altres procediments
d’execució. La seua iniciació o tramitació no se suspen-
drà per la iniciació d’aquells, excepte quan corresponga
d’acord amb el que establix la Llei Orgànica 2/1987,
de 18 de maig, de Conflictes Jurisdiccionals, o amb les
normes de l’article següent.

L’Administració tributària vetlarà per l’àmbit de potes-
tats que en esta matèria li atribuïx la Llei, de conformitat
amb el que preveu la legislació de conflictes jurisdic-
cionals.

3. El procediment de constrenyiment s’iniciarà i
impulsarà d’ofici en tots els seus tràmits i, una vegada
iniciat, només se suspendrà en els casos i en la manera
prevista en la normativa tributària.

Article 164. Concurrència de procediments.

1. Sense perjuí del respecte a l’orde de prelació que
per al cobrament dels crèdits està establit per la llei
en consideració a la seua naturalesa, en cas de con-
currència del procediment de constrenyiment per a la
recaptació dels tributs amb altres procediments d’exe-
cució, ja siguen singulars o universals, judicials o no judi-
cials, la preferència per a l’execució dels béns travats
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en el procediment estarà determinada d’acord amb les
regles següents:

a) Quan concórrega amb altres processos o proce-
diments singulars d’execució, el procediment de cons-
trenyiment serà preferent si l’embargament efectuat en
el curs del procediment de constrenyiment siga el més
antic. A este efecte caldrà ajustar-se a la data de la dili-
gència d’embargament del bé o dret.

b) Quan concórrega amb altres processos o proce-
diments concursals o universals d’execució, el procedi-
ment de constrenyiment serà preferent per a l’execució
dels béns o drets embargats en este, sempre que la
providència de constrenyiment s’haja dictat amb ante-
rioritat a la data de declaració del concurs.

2. En cas de concurs de creditors s’aplicarà el que
disposa la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i, si
és el cas, en la Llei General Pressupostària, sense que
això impedisca que es dicte la corresponent providència
de constrenyiment i es meriten els recàrrecs del període
executiu si es donen les condicions per a això amb ante-
rioritat a la data de declaració del concurs.

3. Els jutjats i tribunals estaran obligats a co�aborar
amb l’Administració tributària facilitant als òrgans de
recaptació les dades relatives a processos concursals
o universals d’execució que necessiten per a l’exercici
de les seues funcions.

Així mateix, tindran este deure de co�aboració, res-
pecte dels seus procediments, qualssevol òrgans admi-
nistratius amb competència per a tramitar procediments
d’execució.

4. El caràcter privilegiat dels crèdits tributaris atorga
a la Hisenda Pública el dret d’abstenció en els processos
concursals. No obstant això, la Hisenda Pública podrà
subscriure en el curs d’estos processos els acords o con-
venis previstos en la legislació concursal, així com acor-
dar, de conformitat amb el deutor i amb les garanties
que s’estimen oportunes, unes condicions singulars de
pagament, que no poden ser més favorables per al deutor
que les arreplegades en el conveni o acord que pose
fi al procés judicial. Este privilegi podrà exercir-se en
els termes previstos en la legislació concursal. Igualment
podrà acordar la compensació de estos crèdits en els
termes previstos en la normativa tributària.

Per a la subscripció i celebració dels acords i convenis
a què es referix el paràgraf anterior es requerirà úni-
cament l’autorització de l’òrgan competent de l’Admi-
nistració tributària.

Article 165. Suspensió del procediment de constrenyi-
ment.

1. El procediment de constrenyiment se suspendrà
en la forma i amb els requisits previstos en les dispo-
sicions reguladores dels recursos i reclamacions econo-
micoadministratives, i en la resta de supòsits previstos
en la normativa tributària.

2. El procediment de constrenyiment se suspendrà
de forma automàtica pels òrgans de recaptació, sense
necessitat de prestar garantia, quan l’interessat demostre
que s’ha produït en el seu perjuí error material, aritmètic
o de fet en la determinació del deute, que este ha sigut
ingressat, condonat, compensat, ajornat o suspés o que
ha prescrit el dret a exigir el pagament.

3. Quan un tercer pretenga l’alçament de l’embar-
gament per entendre que li pertany el domini o la titu-
laritat dels béns o drets embargats o quan considere
que té dret a ser reintegrat del seu crèdit amb preferència
a la Hisenda Pública, formularà reclamació de terceria
davant de l’òrgan administratiu competent.

4. Si s’interposa terceria de domini, se suspendrà
el procediment de constrenyiment pel que fa als béns
i drets controvertits, una vegada que s’hagen adoptat
les mesures d’assegurament que corresponguen.

5. Si la terceria és de millor dret, prosseguirà el pro-
cediment fins a la realització dels béns i el producte
obtingut es consignarà en depòsit a resultes de la reso-
lució de la terceria.

Article 166. Conservació d’actuacions.

1. Quan es declare la nu�itat de determinades actua-
cions del procediment de constrenyiment es disposarà
la conservació de les no afectades per la causa de la
nu�itat.

2. L’anu�ació dels recàrrecs o altres components
del deute tributari diferent de la quota o de les sancions
no afectarà la validesa de les actuacions realitzades en
el curs del procediment de constrenyiment respecte als
components del deute tributari o sancions no anu�ats.

Subsecció 2a. Iniciació i desenvolupament
del procediment de constrenyiment

Article 167. Iniciació del procediment de constrenyi-
ment.

1. El procediment de constrenyiment s’iniciarà per
mitjà de providència notificada a l’obligat tributari en
la qual s’identificarà el deute pendent, es liquidaran els
recàrrecs a què es referix l’article 28 d’esta llei i se li
requerirà perquè efectue el pagament.

2. La providència de constrenyiment serà títol sufi-
cient per a iniciar el procediment de constrenyiment i
tindrà la mateixa força executiva que la sentència judicial
per a procedir contra els béns i drets dels obligats tri-
butaris.

3. Contra la providència de constrenyiment només
seran admissibles els següents motius d’oposició:

a) Extinció total del deute o prescripció del dret a
exigir el pagament.

b) So�icitud d’ajornament, fraccionament o com-
pensació en període voluntari i altres causes de sus-
pensió del procediment de recaptació.

c) Falta de notificació de la liquidació.
d) Anu�ació de la liquidació.
e) Error o omissió en el contingut de la providència

de constrenyiment que impedisca la identificació del deu-
tor o del deute constrenyit.

4. Si l’obligat tributari no efectua el pagament dins
del termini a què es referix l’apartat 5 de l’article 62
d’esta llei, es procedirà a l’embargament dels seus béns,
advertint-se així en la providència de constrenyiment.

Article 168. Execució de garanties.

Si el deute tributari està garantit es procedirà en pri-
mer lloc a executar la garantia a través del procediment
administratiu de constrenyiment.

No obstant això, l’Administració tributària podrà optar
per l’embargament i alienació d’altres béns o drets amb
anterioritat a l’execució de la garantia quan esta no siga
proporcionada al deute garantit o quan l’obligat ho so�i-
cite, assenyalant béns suficients a este efecte. En estos
casos, la garantia prestada quedarà sense efecte en la
part assegurada pels embargaments.

Article 169. Pràctica de l’embargament de béns i drets.

1. Amb respecte sempre al principi de proporcio-
nalitat, es procedirà a l’embargament dels béns i drets
de l’obligat tributari en quantia suficient per a cobrir:

a) L’import del deute no ingressat.
b) Els interessos que s’hagen meritat o es meriten

fins a la data d’ingrés en el Tresor.
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c) Els recàrrecs del període executiu.
d) Les costes del procediment de constrenyiment.

2. Si l’Administració i l’obligat tributari no han acor-
dat un altre orde diferent en virtut del que disposa l’a-
partat 4 d’este article, s’embargaran els béns de l’obligat
tenint en compte la major facilitat de la seua alienació
i la menor onerositat d’esta per a l’obligat.

Si els criteris establits en el paràgraf anterior són d’im-
possible o molt difícil aplicació, els béns s’embargaran
per l’orde següent:

a) Diners efectius o en comptes oberts en entitats
de crèdit.

b) Crèdits, efectes, valors i drets realitzables en l’acte
o a curt termini.

c) Sous, salaris i pensions.
d) Béns immobles.
e) Interessos, rendes i fruits de tota espècie.
f) Establiments mercantils o industrials.
g) Metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria

i antiguitats.
h) Béns mobles i semovents.
i) Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a llarg

termini.

3. A l’efecte d’embargament s’entén que un crèdit,
efecte, valor o dret és realitzable a curt termini quan,
en circumstàncies normals i a juí de l’òrgan de recap-
tació, puga ser realitzat en un termini no superior a sis
mesos. Els altres s’entenen realitzables a llarg termini.

4. Seguint l’orde establit segons els criteris de l’a-
partat 2 d’este article, s’embargaran successivament els
béns o drets coneguts en eixe moment per l’Adminis-
tració tributària fins que es presumisca cobert el deute.
En tot cas, s’embargaran en últim lloc aquells per a la
trava dels quals siga necessària l’entrada en el domicili
de l’obligat tributari.

A so�icitud de l’obligat tributari es podrà alterar l’orde
d’embargament si els béns que assenyale garantixen el
cobrament del deute amb la mateixa eficàcia i promp-
titud que els que preferentment hagen de ser travats
i no es causa amb això perjuí a tercers.

5. No s’embargaran els béns o drets declarats inem-
bargables per les lleis ni aquells altres respecte dels quals
es presumisca que el cost de la seua realització puga
excedir l’import que normalment podria obtindre’s en
la seua alienació.

Article 170. Diligència d’embargament i anotació pre-
ventiva.

1. Cada actuació d’embargament es documentarà
en diligència, que es notificarà a la persona amb què
s’entenga la dita actuació.

Efectuat l’embargament dels béns o drets, la diligèn-
cia es notificarà a l’obligat tributari i, si és el cas, al
tercer titular, posseïdor o depositari dels béns si no s’ha
dut a terme amb ells les actuacions, així com al cònjuge
de l’obligat tributari quan els béns embargats siguen
guanys, i als copropietaris o cotitulars d’estos.

2. Si els béns embargats són inscriptibles en un
registre públic, l’Administració tributària tindrà dret que
es practique anotació preventiva d’embargament en el
registre corresponent. A este efecte, l’òrgan competent
expedirà manament, amb el mateix valor que si es trac-
tara de manament judicial d’embargament, so�icitant-se,
així mateix, que s’emeta certificats de les càrregues que
figuren en el registre. El registrador farà constar per nota
al marge de l’anotació d’embargament l’expedició d’es-
tos certificats, expressant la seua data i el procediment
a què es referisca.

En eixe cas, l’embargament es notificarà als titulars
de càrregues posteriors a l’anotació d’embargament i
anteriors a la nota marginal d’expedició del certificat.

L’anotació preventiva així practicada no alterarà la
prelació que per al cobrament dels crèdits tributaris esta-
blix l’article 77 d’esta llei, sempre que s’exercite la ter-
ceria de millor dret. En cas contrari, prevaldrà l’orde regis-
tral de les anotacions d’embargament.

3. Contra la diligència d’embargament només seran
admissibles els següents motius d’oposició:

a) Extinció del deute o prescripció del dret a exigir
el pagament.

b) Falta de notificació de la providència de cons-
trenyiment.

c) Incompliment de les normes reguladores de l’em-
bargament contingudes en esta llei.

d) Suspensió del procediment de recaptació.

4. Quan s’embarguen béns mobles, l’Administració
tributària podrà disposar el seu depòsit en la manera
que es determine reglamentàriament.

5. Quan s’ordene l’embargament d’establiment mer-
cantil o industrial o, en general, dels béns i drets inte-
grants d’una empresa, si s’aprecia que la continuïtat de
les persones que exercixen la direcció de l’activitat pot
perjudicar la solvència de l’obligat tributari, l’òrgan com-
petent, amb audiència prèvia del titular del negoci o
òrgan d’administració de l’entitat, podrà acordar el nome-
nament d’un funcionari que exercisca d’administrador
o que intervinga en la gestió del negoci en la manera
que reglamentàriament s’establisca, fiscalitzant, prèvia-
ment a la seua execució, aquells actes que es concreten
en l’acord administratiu.

Article 171. Embargament de béns o drets en entitats
de crèdit o de depòsit.

1. Quan l’Administració tributària tinga coneixe-
ment de l’existència de fons, valors, títols o altres béns
entregats o confiats a una determinada oficina d’una
entitat de crèdit o una altra persona o entitat depositària,
podrà disposar el seu embargament en la quantia que
corresponga. En la diligència d’embargament haurà d’i-
dentificar-se el bé o dret conegut per l’Administració
actuant, però l’embargament podrà estendre’s, sense
necessitat d’identificació prèvia, a la resta dels béns o
drets existents en la dita oficina.

Si, de la informació subministrada per la persona o
entitat depositària en el moment de l’embargament, es
deduïx que els fons, valors, títols o altres béns existents
no són homogenis o que el seu valor excedix de l’import
assenyalat en l’apartat 1 de l’article 169, es concretaran
per l’òrgan competent els que hagen de quedar travats.

2. Quan els fons o valors es troben depositats en
comptes a nom de diversos titulars, només s’embargarà
la part corresponent a l’obligat tributari. A estos efectes,
en el cas de comptes de titularitat indistinta amb soli-
daritat activa davant del depositari o de titularitat con-
junta mancomunada, el saldo es presumirà dividit en
parts iguals, llevat que es prove una titularitat material
diferent.

3. Quan, en el compte afectat per l’embargament,
s’efectue habitualment l’abonament de sous, salaris o
pensions, hauran de respectar-se les limitacions esta-
blides en la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament
Civil, per mitjà de la seua aplicació sobre l’import que
haja de considerar-se sou, salari o pensió del deutor.
A estos efectes es considerarà sou, salari o pensió l’im-
port ingressat en el dit compte per eixe concepte en
el mes en què es practique l’embargament o, si no n’hi
ha, en el mes anterior.
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Article 172. Alienació dels béns embargats.

1. L’alienació dels béns embargats es realitzarà per
mitjà de subhasta, concurs o adjudicació directa, en els
casos i condicions que es fixen reglamentàriament.

L’acord d’alienació únicament podrà impugnar-se si
les diligències d’embargament s’han tingut per notifi-
cades d’acord amb el que disposa l’apartat 3 de l’article
112 d’esta llei. En eixe cas, contra l’acord d’alienació
només seran admissibles els motius d’impugnació contra
les diligències d’embargament a què es referix l’apartat
3 de l’article 170 d’esta llei.

2. El procediment de constrenyiment podrà con-
cloure amb l’adjudicació de béns a la Hisenda Pública
quan es tracte de béns immobles o de béns mobles
l’adjudicació dels quals puga interessar a la Hisenda
Pública i no s’haja adjudicat en el procediment d’alie-
nació.

L’adjudicació s’acordarà per l’import del dèbit per-
seguit, sense que, en cap cas, puga sobrepassar el 75
per cent del tipus inicial fixat en el procediment d’a-
lienació.

3. L’Administració tributària no podrà procedir a l’a-
lienació dels béns i drets embargats en el curs del pro-
cediment de constrenyiment fins que l’acte de liquidació
del deute tributari executat siga ferm, excepte en els
supòsits de força major, béns peribles, béns en els quals
existisca un risc de pèrdua imminent de valor o quan
l’obligat tributari so�icite de forma expressa la seua
alienació.

4. En qualsevol moment anterior a l’adjudicació de
béns, l’Administració tributària lliurarà els béns embar-
gats si l’obligat extingix el deute tributari i les costes
del procediment de constrenyiment.

Subsecció 3a. Terminació del procediment
de constrenyiment

Article 173. Terminació del procediment de constre-
nyiment.

1. El procediment de constrenyiment acaba:

a) Amb el pagament de la quantitat deguda a què
es referix l’apartat 1 de l’article 169 d’esta llei.

b) Amb l’acord que declare el crèdit totalment o
parcialment incobrable, una vegada declarats fallits tots
els obligats al pagament.

c) Amb l’acord d’haver quedat extingit el deute per
qualsevol altra causa.

2. En els casos en què s’haja declarat el crèdit inco-
brable, el procediment de constrenyiment es reprendrà,
dins del termini de prescripció, quan es tinga coneixe-
ment de la solvència d’algun obligat al pagament.

SECCIÓ 3a. PROCEDIMENT DAVANT DE RESPONSABLES
I SUCCESSORS

Subsecció 1a. Procediment davant dels
responsables

Article 174. Declaració de responsabilitat.

1. La responsabilitat podrà ser declarada en qual-
sevol moment posterior a la pràctica de la liquidació
o a la presentació de l’autoliquidació, llevat que la llei
dispose una altra cosa.

2. En el supòsit de liquidacions administratives, si
la declaració de responsabilitat s’efectua amb anterioritat
al venciment del període voluntari de pagament, la com-
petència per a dictar l’acte administratiu de declaració
de responsabilitat correspon a l’òrgan competent per

a dictar la liquidació. En els altres casos, la dita com-
petència correspondrà a l’òrgan de recaptació.

3. El tràmit d’audiència prèvia als responsables no
exclourà el dret que també els assistix a formular amb
anterioritat a este tràmit les a�egacions que estimen
pertinents i a aportar la documentació que consideren
necessària.

4. L’acte de declaració de responsabilitat serà noti-
ficat als responsables. L’acte de notificació tindrà el con-
tingut següent:

a) Text íntegre de l’acord de declaració de respon-
sabilitat, amb indicació del pressupost de fet habilitant
i les liquidacions que assolix este pressupost.

b) Mitjans d’impugnació que poden ser exercitats
contra este acte. Òrgan davant del qual han de presen-
tar-se i termini per a interposar-los.

c) Lloc, termini i manera en què ha de ser satisfet
l’import exigit al responsable.

5. En el recurs o reclamació contra l’acord de decla-
ració de responsabilitat podrà impugnar-se el pressupost
de fet habilitant i les liquidacions a les quals arriba este
pressupost, sense que, com a conseqüència de la reso-
lució d’estos recursos o reclamacions puguen revisar-se
les liquidacions que hagen adquirit fermesa, sinó úni-
cament l’import de l’obligació del responsable.

6. El termini concedit al responsable per a efectuar
el pagament en període voluntari serà l’establit en l’a-
partat 2 de l’article 62 d’esta llei.

Si el responsable no realitza el pagament en este
termini, el deute li serà exigit en via de constrenyiment,
estenent-se al recàrrec del període executiu que corres-
ponga segons l’article 28 d’esta llei.

Article 175. Procediment per a exigir la responsabilitat
solidària.

1. El procediment per a exigir la responsabilitat soli-
dària, segons els casos, serà el següent:

a) Quan la responsabilitat haja sigut declarada i noti-
ficada al responsable en qualsevol moment anterior al
venciment del període voluntari de pagament del deute
que es deriva, bastarà de requerir-li el pagament una
vegada transcorregut este període.

b) En els altres casos, una vegada transcorregut el
període voluntari de pagament del deute que es deriva,
l’òrgan competent dictarà acte de declaració de respon-
sabilitat que es notificarà al responsable.

2. El que pretenga adquirir la titularitat d’explota-
cions i activitats econòmiques i a fi de limitar la res-
ponsabilitat solidària prevista en el paràgraf c) de l’a-
partat 1 de l’article 42 d’esta llei, tindrà dret, amb la
conformitat prèvia del titular actual, a so�icitar de l’Ad-
ministració certificats detallats dels deutes, sancions i
responsabilitats tributàries derivades del seu exercici.
L’Administració tributària haurà d’expedir el dit certificat
en el termini de tres mesos des de la so�icitud. En este
cas, quedarà la responsabilitat de l’adquirent limitada
als deutes, sancions i responsabilitats contingudes en
esta. Si el certificat s’expedix sense mencionar deutes,
sancions o responsabilitats o no es facilita en el termini
assenyalat, el so�icitant quedarà exempt de la respon-
sabilitat a què es referix este article.

Article 176. Procediment per a exigir la responsabilitat
subsidiària.

Una vegada declarats fallits el deutor principal i, si
és el cas, els responsables solidaris, l’Administració tri-
butària dictarà acte de declaració de responsabilitat, que
es notificarà al responsable subsidiari.
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Subsecció 2a. Procediment davant dels successors

Article 177. Procediment de recaptació davant dels
successors.

1. A la mort de qualsevol obligat al pagament del
deute tributari, el procediment de recaptació continuarà
amb els seus hereus i, si és el cas, legataris, sense més
requisits que la constància de la defunció d’aquell i la
notificació als successors, amb requeriment del paga-
ment del deute tributari i costes pendents del causant.

Quan l’hereu a�egue haver fet ús del dret a deliberar,
se suspendrà el procediment de recaptació fins que
transcórrega el termini concedit per a això, durant el
qual podrà so�icitar de l’Administració tributària la rela-
ció dels deutes tributaris pendents del causant, amb efec-
tes merament informatius.

Mentres l’herència es trobe jacent, el procediment
de recaptació dels deutes tributaris pendents podrà con-
tinuar dirigint-se contra els seus béns i drets, a l’efecte
dels quals s’hauran d’entendre les actuacions amb qui
exercisca la seua administració o representació.

2. Dissolta i liquidada una societat o entitat, el pro-
cediment de recaptació continuarà amb els seus socis,
partícips o cotitulars, una vegada constatada l’extinció
de la personalitat jurídica.

Dissolta i liquidada una fundació, el procediment de
recaptació continuarà amb els destinataris dels seus
béns i drets.

L’Administració tributària podrà dirigir-se contra qual-
sevol dels socis, partícips, cotitulars o destinataris, o con-
tra tots ells simultàniament o successivament, per a
requerir-los el pagament del deute tributari i costes pen-
dents.

TÍTOL IV

La potestat sancionadora

CAPÍTOL I

Principis de la potestat sancionadora
en matèria tributària

Article 178. Principis de la potestat sancionadora.

La potestat sancionadora en matèria tributària s’exer-
cirà d’acord amb els principis reguladors d’esta en matè-
ria administrativa amb les especialitats establides en esta
llei.

En particular seran aplicables els principis de legalitat,
tipicitat, responsabilitat, proporcionalitat i no concurrèn-
cia. El principi d’irretroactivitat s’aplicarà amb caràcter
general, tenint en consideració el que disposa l’apartat
2 de l’article 10 d’esta llei.

Article 179. Principi de responsabilitat en matèria d’in-
fraccions tributàries.

1. Les persones físiques o jurídiques i les entitats
mencionades en l’apartat 4 de l’article 35 d’esta llei
podran ser sancionades per fets constitutius d’infracció
tributària quan en siguen responsables.

2. Les accions o omissions tipificades en les lleis
no donaran lloc a responsabilitat per infracció tributària
en els supòsits següents:

a) Quan es realitzen pels qui manquen de capacitat
d’obrar en l’orde tributari.

b) Quan concórrega força major.
c) Quan deriven d’una decisió co�ectiva, per als que

hagen salvat el seu vot o no hagen assistit a la reunió
en què es va adoptar esta.

d) Quan s’haja posat la diligència necessària en el
compliment de les obligacions tributàries. Entre altres
supòsits, s’entendrà que s’ha posat la diligència neces-
sària quan l’obligat haja actuat emparant-se en una inter-
pretació raonable de la norma o quan l’obligat tributari
haja ajustat la seua actuació als criteris manifestats per
l’Administració tributària competent en les publicacions
i comunicacions escrites a les qual es referixen els arti-
cles 86 i 87 d’esta llei. Tampoc s’exigirà esta respon-
sabilitat si l’obligat tributari ajusta la seua actuació als
criteris manifestats per l’Administració en la contestació
a una consulta formulada per un altre obligat, sempre
que entre les seues circumstàncies i les mencionades
en la contestació a la consulta existisca una igualtat subs-
tancial que permeta entendre aplicables estos criteris,
i estos no hagen sigut modificats.

e) Quan siguen imputables a una deficiència tècnica
dels programes informàtics d’assistència facilitats per
l’Administració tributària per al compliment de les obli-
gacions tributàries.

3. Els obligats tributaris que voluntàriament regu-
laritzen la seua situació tributària o esmenen les decla-
racions, autoliquidacions, comunicacions de dades o
so�icituds presentades amb anterioritat de manera
incorrecta no incorreran en responsabilitat per les infrac-
cions tributàries comeses en ocasió de la presentació
d’aquelles.

El que disposa el paràgraf anterior s’entendrà sense
perjuí del que preveu l’article 27 d’esta llei i de les pos-
sibles infraccions que puguen cometre’s com a conse-
qüència de la presentació tardana o incorrecta de les
noves declaracions, autoliquidacions, comunicacions de
dades o so�icituds.

Article 180. Principi de no concurrència de sancions
tributàries.

1. Si l’Administració tributària estima que la infrac-
ció puga ser constitutiva de delicte contra la Hisenda
Pública, passarà el tant de culpa a la jurisdicció com-
petent o remetrà l’expedient al Ministeri Fiscal, amb l’au-
diència prèvia a l’interessat, i s’abstindrà de seguir el
procediment administratiu que quedarà suspés mentres
l’autoritat judicial no dicte sentència ferma, tinga lloc
el sobreseïment o l’arxivament de les actuacions o es
produïsca la devolució de l’expedient pel Ministeri Fiscal.

La sentència condemnatòria de l’autoritat judicial
impedirà la imposició de sanció administrativa.

Si no s’ha percebut l’existència de delicte, l’Admi-
nistració tributària iniciarà o continuarà les seues actua-
cions d’acord amb els fets que els tribunals hagen con-
siderat provats, i es reprendrà el còmput del termini de
prescripció en el punt en què estava quan es va sus-
pendre. Les actuacions administratives realitzades
durant el període de suspensió es tindran per inexistents.

2. Una mateixa acció o omissió que haja d’aplicar-se
com a criteri de graduació d’una infracció o com a cir-
cumstància que determine la qualificació d’una infracció
com a greu o molt greu no podrà ser sancionada com
a infracció independent.

3. La realització de diverses accions o omissions
constitutives de diverses infraccions possibilitarà la impo-
sició de les sancions que corresponguen per totes estes.
Entre altres supòsits, la sanció derivada de la comissió
de la infracció prevista en l’article 191 d’esta llei serà
compatible amb la que corresponga, si és el cas, per
l’aplicació dels articles 194 i 195 d’esta llei. Així mateix,
la sanció derivada de la comissió de la infracció prevista
en l’article 198 d’esta llei serà compatible amb les que
corresponguen, si és el cas, per l’aplicació dels articles
199 i 203 d’esta llei.

4. Les sancions derivades de la comissió d’infrac-
cions tributàries resulten compatibles amb l’exigència
de l’interés de demora i dels recàrrecs del període exe-
cutiu.
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CAPÍTOL II

Disposicions generals sobre infraccions
i sancions tributàries

SECCIÓ 1a. SUBJECTES RESPONSABLES DE LES INFRACCIONS
I SANCIONS TRIBUTÀRIES

Article 181. Subjectes infractors.

1. Seran subjectes infractors les persones físiques
o jurídiques i les entitats mencionades en l’apartat 4
de l’article 35 d’esta llei que realitzen les accions o omis-
sions tipificades com a infraccions en les lleis.

Entre altres, seran subjectes infractors els següents:
a) Els contribuents i els substituts dels contribuents.
b) Els retenidors i els obligats a practicar ingressos

a compte.
c) Els obligats al compliment d’obligacions tributà-

ries formals.
d) La societat dominant en el règim de consolidació

fiscal.
e) Les entitats que estiguen obligades a imputar o

atribuir rendes als seus socis o membres.
f) El representant legal dels subjectes obligats que

manquen de capacitat d’obrar en l’orde tributari.

2. El subjecte infractor tindrà la consideració de deu-
tor principal als efectes del que disposa l’apartat 1 de
l’article 41 d’esta llei en relació amb la declaració de
responsabilitat.

3. La concurrència de diversos subjectes infractors
en la realització d’una infracció tributària determinarà
que queden solidàriament obligats davant de l’Adminis-
tració al pagament de la sanció.

Article 182. Responsables i successors de les sancions
tributàries.

1. Respondran solidàriament del pagament de les
sancions tributàries, derivades o no, d’un deute tributari,
les persones o entitats que es troben en els supòsits
dels paràgrafs a) i c) de l’apartat 1 de l’article 42 d’esta
llei, en els termes establits en este article.

El procediment per a declarar i exigir la responsabilitat
solidària serà el previst en l’article 175 d’esta llei.

2. Respondran subsidiàriament del pagament de les
sancions tributàries les persones o entitats que es troben
en el supòsit del paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article
43 d’esta llei, en els termes establits en este article.

El procediment per a declarar i exigir la responsabilitat
subsidiària serà el previst en l’article 176 d’esta llei.

3. Les sancions tributàries no es transmetran als
hereus i legataris de les persones físiques infractores.

Les sancions tributàries per infraccions comeses per
les societats i entitats dissoltes es transmetran als suc-
cessors d’estes en els termes previstos en l’article 40
d’esta llei.

SECCIÓ 2a. CONCEPTE I CLASSES D’INFRACCIONS
I SANCIONS TRIBUTÀRIES

Article 183. Concepte i classes d’infraccions tributà-
ries.

1. Són infraccions tributàries les accions o omis-
sions doloses o culpables amb qualsevol grau de negli-
gència que estiguen tipificades i sancionades com a tals
en esta o una altra llei.

2. Les infraccions tributàries es classifiquen en lleus,
greus i molt greus.

3. Les infraccions i sancions en matèria de contra-
ban es regiran per la seua normativa específica.

Article 184. Qualificació de les infraccions tributàries.

1. Les infraccions tributàries es qualificaran com a
lleus, greus o molt greus d’acord amb el que es disposa
en cada cas en els articles 191 a 206 d’esta llei.

Cada infracció tributària es qualificarà de manera uni-
tària com a lleu, greu o molt greu i, en el cas de multes
proporcionals, la sanció que corresponga s’aplicarà sobre
la totalitat de la base de la sanció que en cada cas corres-
ponga, excepte en el supòsit de l’apartat 6 de l’article
191 d’esta llei.

2. A l’efecte del que establix este títol, s’entendrà
que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària
quan no es presenten declaracions o es presenten decla-
racions en què s’incloguen fets o operacions inexistents
o amb imports falsos, o en les que s’ometen totalment
o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes,
béns o qualsevol altra dada que incidisca en la deter-
minació del deute tributari, sempre que la incidència del
deute derivat de l’ocultació en relació amb la base de
la sanció siga superior al 10 per cent.

3. A l’efecte del que establix este títol, es consideren
mitjans fraudulents:

a) Les anomalies substancials en la comptabilitat
i en els llibres o registres establits per la normativa
tributària.

Es consideren anomalies substancials:

1r. L’incompliment absolut de l’obligació de portar
la comptabilitat o dels llibres o registres establits per
la normativa tributària.

2n. L’administració de comptabilitats distintes que,
referides a una mateixa activitat i exercici econòmic, no
permeten conéixer la verdadera situació de l’empresa.

3r. L’administració incorrecta dels llibres de comp-
tabilitat o dels llibres o registres establits per la normativa
tributària, per mitjà de la falsedat d’assentaments, regis-
tres o imports, l’omissió d’operacions realitzades o la
comptabilització en comptes incorrectes de manera que
s’altere la seua consideració fiscal. L’estimació d’esta cir-
cumstància requerirà que la incidència de l’administració
incorrecta dels llibres o registres represente un percen-
tatge superior al 50 per cent de l’import de la base de
la sanció.

b) La utilització de factures, justificants o altres
documents falsos o falsejats, sempre que la incidència
dels documents o suports falsos o falsejats represente
un percentatge superior al 10 per cent de la base de
la sanció.

c) La utilització de persones o entitats interposades
quan el subjecte infractor, amb la finalitat d’ocultar la
seua identitat, haja fet figurar a nom d’un tercer, amb
el seu consentiment o sense, la titularitat dels béns o
drets, l’obtenció de les rendes o guanys patrimonials
o la realització de les operacions amb transcendència
tributària de què es deriva l’obligació tributària l’incom-
pliment de la qual constituïx la infracció que se sanciona.

Article 185. Classes de sancions tributàries.

1. Les infraccions tributàries se sancionaran per mit-
jà de la imposició de sancions pecuniàries i, quan corre-
ponga, de sancions no pecuniàries de caràcter accessori.

2. Les sancions pecuniàries podran consistir en mul-
ta fixa o proporcional.

Article 186. Sancions no pecuniàries per infraccions
greus o molt greus.

1. Quan la multa pecuniària imposada per infracció
greu o molt greu siga d’import igual o superior a 30.000
euros i s’haja utilitzat el criteri de graduació de comissió
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repetida d’infraccions tributàries, es podran imposar, a
més, les següents sancions accessòries:

a) Pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions
o ajudes públiques i del dret a aplicar beneficis i incentius
fiscals de caràcter rogat durant un termini d’un any si
la infracció comesa ha sigut greu o de dos anys si ha
sigut molt greu.

b) Prohibició per a contractar amb l’Administració
pública que haja imposat la sanció durant un termini
d’un any si la infracció comesa ha sigut greu o de dos
anys si ha sigut molt greu.

2. Quan la multa pecuniària imposada per infracció
molt greu siga d’import igual o superior a 60.000 euros
i s’haja utilitzat el criteri de graduació de comissió repe-
tida d’infraccions tributàries, es podran imposar, a més,
les següents sancions accessòries:

a) Pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions
o ajudes públiques i del dret a aplicar beneficis i incentius
fiscals de caràcter rogat durant un termini de tres, quatre
o cinc anys, quan l’import de la sanció imposada haja
sigut igual o superior a 60.000, 150.000 o 300.000
euros, respectivament.

b) Prohibició per a contractar amb l’Administració
pública que haja imposat la sanció durant un termini
de tres, quatre o cinc anys, quan l’import de la sanció
imposada haja sigut igual o superior a 60.000, 150.000
o 300.000 euros, respectivament.

3. Quan les autoritats o les persones que exercis-
quen professions oficials cometen infraccions derivades
de la vulneració dels deures de co�aboració dels articles
93 i 94 d’esta llei i sempre que, en relació amb este
deure, hagen desatés tres requeriments segons el que
preveu l’article 203 d’esta llei, a més de la multa pecu-
niària que corresponga, podrà imposar-se com a sanció
accessòria la suspensió de l’exercici de professions ofi-
cials, ocupació o càrrec públic per un termini de tres
mesos.

La suspensió serà per un termini de dotze mesos
si s’ha sancionat el subjecte infractor amb la sanció
accessòria a què es referix el paràgraf anterior en virtut
de resolució ferma en via administrativa dins dels quatre
anys anteriors a la comissió de la infracció.

A l’efecte del que disposa este apartat, es conside-
raran professions oficials les exercides per registradors
de la propietat i mercantils, notaris i tots aquells que,
exercint funcions públiques, no perceben directament
havers de l’Estat, comunitats autònomes, entitats locals
o altres entitats de dret públic.

SECCIÓ 3a. QUANTIFICACIÓ DE LES SANCIONS TRIBUTÀRIES
PECUNIÀRIES

Article 187. Criteris de graduació de les sancions tri-
butàries.

1. Les sancions tributàries es graduaran exclusiva-
ment conforme als següents criteris, en la mesura que
resulten aplicables:

a) Comissió repetida d’infraccions tributàries.

S’entendrà produïda esta circumstància quan el sub-
jecte infractor haja sigut sancionat per una infracció de
la mateixa naturalesa, ja siga lleu, greu o molt greu,
en virtut de resolució ferma en via administrativa dins
dels quatre anys anteriors a la comissió de la infracció.

A estos efectes es consideraran de la mateixa natu-
ralesa les infraccions previstes en un mateix article del

capítol III d’este títol. No obstant això, les infraccions
previstes en els articles 191, 192 i 193 d’esta llei es
consideraran totes estes de la mateixa naturalesa.

Quan concórrega esta circumstància, la sanció míni-
ma s’incrementarà en els següents percentatges, llevat
que s’establisca expressament una altra cosa:

Quan el subjecte infractor haja sigut sancionat per
una infracció lleu, l’increment serà de cinc punts per-
centuals.

Quan el subjecte infractor haja sigut sancionat per
una infracció greu, l’increment serà de 15 punts per-
centuals.

Quan el subjecte infractor haja sigut sancionat per
una infracció molt greu, l’increment serà de 25 punts
percentuals.

b) Perjuí econòmic per a la Hisenda Pública.

El perjuí econòmic es determinarà pel percentatge
resultant de la relació existent entre:

1r. La base de la sanció; i
2n. La quantia total que haja d’haver-se ingressat

en l’autoliquidació o per l’adequada declaració del tribut
o l’import de la devolució inicialment obtinguda.

Quan concórrega esta circumstància, la sanció míni-
ma s’incrementarà en els percentatges següents:

Quan el perjuí econòmic siga superior al 10 per cent
i inferior o igual al 25 per cent, l’increment serà de 10
punts percentuals.

Quan el perjuí econòmic siga superior al 25 per cent
i inferior o igual al 50 per cent, l’increment serà de 15
punts percentuals.

Quan el perjuí econòmic siga superior al 50 per cent
i inferior o igual al 75 per cent, l’increment serà de 20
punts percentuals.

Quan el perjuí econòmic siga superior al 75 per cent,
l’increment serà de 25 punts percentuals.

c) Incompliment substancial de l’obligació de fac-
turació o documentació.

S’entendrà produïda esta circumstància quan este
incompliment afecte més del 20 per cent de l’import
de les operacions subjectes al deure de facturació en
relació amb el tribut o obligació tributària i període objec-
te de la comprovació o investigació o quan, com a con-
seqüència d’este incompliment, l’Administració tributària
no puga conéixer l’import de les operacions subjectes
al deure de facturació.

En el supòsit previst en l’apartat 4 de l’article 201
d’esta llei, s’entendrà produïda esta circumstància quan
l’incompliment afecte més del 20 per cent dels docu-
ments de circulació expedits o utilitzats en el període
objecte de comprovació o investigació.

d) Acord o conformitat de l’interessat.

En els procediments de verificació de dades i com-
provació limitada, llevat que es requerisca la conformitat
expressa, s’entendrà produïda la conformitat sempre que
la liquidació resultant no siga objecte de recurs o recla-
mació economicoadministrativa.

En el procediment d’inspecció s’aplicarà este criteri
de graduació quan l’obligat tributari subscriga una acta
amb acord o una acta de conformitat.

Quan concórrega esta circumstància, la sanció que
resulte de l’aplicació dels criteris previstos en els parà-
grafs anteriors d’este apartat es reduirà d’acord amb el
que disposa l’article següent.
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2. Els criteris de graduació són aplicables simultà-
niament.

Article 188. Reducció de les sancions.

1. La quantia de les sancions pecuniàries imposades
segons els articles 191 a 197 d’esta llei es reduirà en
els percentatges següents:

a) Un 50 per cent en els supòsits d’actes amb acord
previstos en l’article 155 d’esta llei.

b) Un 30 per cent en els supòsits de conformitat.

2. L’import de la reducció practicada conforme al
que disposa l’apartat anterior s’exigirà sense més requisit
que la notificació a l’interessat, quan concórrega alguna
de les circumstàncies següents:

a) En els supòsits previstos en el paràgraf a) de l’a-
partat anterior, quan s’haja interposat contra la regu-
larització o la sanció el corresponent recurs contenciós
administratiu o, en el supòsit d’haver-se presentat aval
o certificat d’assegurança de caució en substitució del
depòsit, quan no s’ingressen en període voluntari les
quantitats derivades de l’acta amb acord, sense que este
pagament es puga ajornar o fraccionar.

b) En els supòsits de conformitat, quan s’haja inter-
posat recurs o reclamació contra la regularització.

3. L’import de la sanció que haja d’ingressar-se per
la comissió de qualsevol infracció, una vegada aplicada,
si és el cas, la reducció per conformitat a què es referix
el paràgraf b) de l’apartat 1 d’este article, es reduirà
en el 25 per cent si concorren les circumstàncies
següents:

a) Que es realitze l’ingrés total de l’import restant
de la dita sanció en període voluntari sense haver pre-
sentat so�icitud d’ajornament o fraccionament de paga-
ment.

b) Que no s’interpose recurs o reclamació contra
la liquidació o la sanció.

L’import de la reducció practicada d’acord amb el
que disposa este apartat s’exigirà sense més requisit
que la notificació a l’interessat, quan s’haja interposat
recurs o reclamació en termini contra la liquidació o la
sanció.

La reducció prevista en este apartat no serà aplicable
a les sancions que corresponguen en els supòsits d’actes
amb acord.

4. Quan, segons el que disposen els apartats 2 i
3 d’este article, s’exigisca l’import de la reducció prac-
ticada, no serà necessari interposar recurs independent
contra este acte si prèviament s’ha interposat recurs o
reclamació contra la sanció reduïda.

Si s’ha interposat recurs contra la sanció reduïda, s’en-
tendrà que la quantia a què es referix este recurs serà
l’import total de la sanció, i s’estendran els efectes sus-
pensius derivats del recurs a la reducció practicada que
s’exigisca.

SECCIÓ 4a. EXTINCIÓ DE LA RESPONSABILITAT DERIVADA
DE LES INFRACCIONS I DE LES SANCIONS TRIBUTÀRIES

Article 189. Extinció de la responsabilitat derivada de
les infraccions tributàries.

1. La responsabilitat derivada de les infraccions tri-
butàries s’extingirà per la defunció del subjecte infractor
i pel transcurs del termini de prescripció per a imposar
les corresponents sancions.

2. El termini de prescripció per a imposar sancions
tributàries serà de quatre anys i començarà a comptar-se

des del moment que es van cometre les corresponents
infraccions.

3. El termini de prescripció per a imposar sancions
tributàries s’interromprà:

a) Per qualsevol acció de l’Administració tributària,
realitzada amb coneixement formal de l’interessat, que
conduisca a la imposició de la sanció tributària.

Les accions administratives conduents a la regula-
rització de la situació tributària de l’obligat interrompran
el termini de prescripció per a imposar les sancions tri-
butàries que puguen derivar-se de la dita regularització.

b) Per la interposició de reclamacions o recursos
de qualsevol classe, per la remissió del tant de culpa
a la jurisdicció penal, així com per les actuacions rea-
litzades amb coneixement formal de l’obligat en el curs
d’estos procediments.

4. La prescripció s’aplicarà d’ofici per l’Administra-
ció tributària, sense necessitat que la invoque l’interessat.

Article 190. Extinció de les sancions tributàries.

1. Les sancions tributàries s’extingixen pel paga-
ment o compliment, per prescripció del dret per a exigir
el seu pagament, per compensació, per condonació i
per la defunció de tots els obligats a satisfer-les.

2. S’aplicarà a les sancions tributàries el que disposa
el capítol IV del títol II d’esta llei.

En particular, la prescripció del dret per a exigir el
pagament de les sancions tributàries es regularà per les
normes establides en la secció tercera del capítol i títol
esmentats relatives a la prescripció del dret de l’Admi-
nistració per a exigir el pagament dels deutes tributaris
liquidats i autoliquidats.

3. La recaptació de les sancions es regularà per les
normes incloses en el capítol V del títol III d’esta llei.

4. Les sancions tributàries ingressades indeguda-
ment tindran la consideració d’ingressos indeguts als
efectes d’esta llei.

CAPÍTOL III

Classificació de les infraccions i sancions
tributàries

Article 191. Infracció tributària per deixar d’ingressar
el deute tributari que haja de resultar d’una autoli-
quidació.

1. Constituïx infracció tributària deixar d’ingressar
dins del termini establit en la normativa de cada tribut,
la totalitat o part del deute tributari que haja de resultar
de la correcta autoliquidació del tribut, llevat que es regu-
laritze d’acord amb l’article 27 o corresponga l’aplicació
del paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 161, ambdós
d’esta llei.

També constituïx infracció tributària la falta d’ingrés
total o parcial del deute tributari dels socis, hereus, comu-
ners o partícips derivat de les quantitats no atribuïdes
o atribuïdes incorrectament per les entitats en atribució
de rendes.

La infracció tributària prevista en este article serà lleu,
greu o molt greu d’acord amb el que disposen els apar-
tats següents.

La base de la sanció serà la quantia no ingressada
en l’autoliquidació com a conseqüència de la comissió
de la infracció.

2. La infracció tributària serà lleu quan la base de
la sanció siga inferior o igual a 3.000 euros o, sent supe-
rior, no existisca ocultació.
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La infracció no serà lleu, siga quina siga la quantia
de la base de la sanció, en els supòsits següents:

a) Quan s’hagen utilitzat factures, justificants o
documents falsos o falsejats, encara que això no siga
constitutiu de mitjà fraudulent.

b) Quan la incidència de l’administració incorrecta
dels llibres o registres represente un percentatge supe-
rior al 10 per cent de la base de la sanció.

c) Quan s’hagen deixat d’ingressar quantitats retin-
gudes o que s’hagen d’haver retingut o ingressos a
compte.

La sanció per infracció lleu consistirà en multa pecu-
niària proporcional del 50 per cent.

3. La infracció serà greu quan la base de la sanció
siga superior a 3.000 euros i existisca ocultació.

La infracció també serà greu, siga quina siga la quan-
tia de la base de la sanció, en els supòsits següents:

a) Quan s’hagen utilitzat factures, justificants o
documents falsos o falsejats, sense que això siga cons-
titutiu de mitjà fraudulent.

b) Quan la incidència de l’administració incorrecta
dels llibres o registres represente un percentatge supe-
rior al 10 per cent i inferior o igual al 50 per cent de
la base de la sanció.

c) Quan s’hagen deixat d’ingressar quantitats retin-
gudes o que s’hagen d’haver retingut o ingressos a comp-
te, sempre que les retencions practicades i no ingres-
sades, i els ingressos a compte repercutit i no ingressats,
representen un percentatge inferior o igual al 50 per
cent de l’import de la base de la sanció.

La utilització de mitjans fraudulents determinarà que
la infracció siga qualificada en tot cas com a molt greu.

La sanció per infracció greu consistirà en multa pecu-
niària proporcional del 50 al 100 per cent i es graduarà
incrementant el percentatge mínim conforme als criteris
de comissió repetida d’infraccions tributàries i de perjuí
econòmic per a la Hisenda Pública, amb els increments
percentuals previstos per a cada cas en els paràgrafs
a) i b) de l’apartat 1 de l’article 187 d’esta llei.

4. La infracció serà molt greu quan s’hagen utilitzat
mitjans fraudulents.

La infracció també serà molt greu, encara que no
s’hagen utilitzat mitjans fraudulents, quan s’hagen deixat
d’ingressar quantitats retingudes o que s’hagen d’haver
retingut o ingressos a compte, sempre que les retencions
practicades i no ingressades, i els ingressos a compte
repercutit i no ingressats, representen un percentatge
superior al 50 per cent de l’import de la base de la
sanció.

La sanció per infracció molt greu consistirà en multa
pecuniària proporcional del 100 al 150 per cent i es
graduarà incrementant el percentatge mínim conforme
als criteris de comissió repetida d’infraccions tributàries
i de perjuí econòmic per a la Hisenda Pública, amb els
increments percentuals previstos per a cada cas en els
paràgrafs a) i b) de l’apartat 1 de l’article 187 d’esta
llei.

5. Quan l’obligat tributari haja obtingut indeguda-
ment una devolució i com a conseqüència de la regu-
larització practicada correspondrà la imposició d’una san-
ció de les regulades en este article, s’entendrà que la
quantia no ingressada és el resultat d’addicionar a l’im-
port de la devolució obtinguda indegudament la quantia
total que haja d’haver-se ingressat en l’autoliquidació i
que el perjuí econòmic és del 100 per cent.

En estos supòsits, no serà sancionable la infracció
a què es referix l’article 193 d’esta llei, consistent a obtin-
dre indegudament una devolució.

6. No obstant el que disposen els apartats anteriors,
sempre constituirà infracció lleu la falta d’ingrés en ter-

mini de tributs o pagaments a compte que hagen sigut
inclosos o regularitzats pel mateix obligat tributari en
una autoliquidació presentada amb posterioritat sense
complir els requisits establits en l’apartat 4 de l’article
27 d’esta llei per a l’aplicació dels recàrrecs per decla-
ració extemporània sense requeriment previ.

El que preveu este apartat no serà aplicable quan
l’autoliquidació presentada incloga ingressos correspo-
nents a conceptes i períodes impositius respecte als que
s’haja notificat prèviament un requeriment de l’Admi-
nistració tributària.

Article 192. Infracció tributària per incomplir l’obligació
de presentar de manera completa i correcta decla-
racions o documents necessaris per a practicar liqui-
dacions.

1. Constituïx infracció tributària incomplir l’obligació
de presentar de manera completa i correcta les decla-
racions o documents necessaris, inclosos els relacionats
amb les obligacions duaneres, perquè l’Administració tri-
butària puga practicar l’adequada liquidació d’aquells tri-
buts que no s’exigixen pel procediment d’autoliquidació,
llevat que es regularitze d’acord amb l’article 27 d’esta
llei.

La infracció tributària prevista en este article serà lleu,
greu o molt greu d’acord amb el que disposen els apar-
tats següents.

La base de la sanció serà la quantia de la liquidació
quan no s’haja presentat declaració, o la diferència entre
la quantia que resulte de l’adequada liquidació del tribut
i la que haja correspost d’acord amb les dades decla-
rades.

2. La infracció tributària serà lleu quan la base de
la sanció siga inferior o igual a 3.000 euros o, sent supe-
rior, no existisca ocultació.

La infracció no serà lleu, siga quina siga la quantia
de la base de la sanció, en els supòsits següents:

a) Quan s’hagen utilitzat factures, justificants o
documents falsos o falsejats, encara que això no siga
constitutiu de mitjà fraudulent.

b) Quan la incidència de l’administració incorrecta
dels llibres o registres represente un percentatge supe-
rior al 10 per cent de la base de la sanció.

La sanció per infracció lleu consistirà en multa pecu-
niària proporcional del 50 per cent.

3. La infracció serà greu quan la base de la sanció
siga superior a 3.000 euros i hi ha ocultació.

La infracció també serà greu, siga quina siga la quan-
tia de la base de la sanció, en els supòsits següents:

a) Quan s’hagen utilitzat factures, justificants o
documents falsos o falsejats, sense que això siga cons-
titutiu de mitjà fraudulent.

b) Quan la incidència de l’administració incorrecta
dels llibres o registres represente un percentatge supe-
rior al 10 per cent i inferior o igual al 50 per cent de
la base de la sanció.

La utilització de mitjans fraudulents determinarà que
la infracció siga qualificada en tot cas com a molt greu.

La sanció per infracció greu consistirà en multa pecu-
niària proporcional del 50 al 100 per cent i es graduarà
incrementant el percentatge mínim conforme als criteris
de comissió repetida d’infraccions tributàries i de perjuí
econòmic per a la Hisenda Pública, amb els increments
percentuals previstos per a cada cas en els paràgrafs
a) i b) de l’apartat 1 de l’article 187 d’esta llei.

4. La infracció serà molt greu quan s’hagen utilitzat
mitjans fraudulents.

La sanció per infracció molt greu consistirà en multa
pecuniària proporcional del 100 al 150 per cent i es
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graduarà incrementant el percentatge mínim conforme
als criteris de comissió repetida d’infraccions tributàries
i de perjuí econòmic per a la Hisenda Pública, amb els
increments percentuals previstos per a cada cas en els
paràgrafs a) i b) de l’apartat 1 de l’article 187 d’esta
llei.

Article 193. Infracció tributària per obtindre indeguda-
ment devolucions.

1. Constituïx infracció tributària obtindre indeguda-
ment devolucions derivades de la normativa de cada
tribut.

La infracció tributària prevista en este article serà lleu,
greu o molt greu d’acord amb el que disposen els apar-
tats següents.

La base de la sanció serà la quantitat tornada inde-
gudament com a conseqüència de la comissió de la
infracció.

2. La infracció tributària serà lleu quan la base de
la sanció siga inferior o igual a 3.000 euros o, sent supe-
rior, no hi ha ocultació.

La infracció no serà lleu, siga quina siga la quantia
de la base de la sanció, en els supòsits següents:

a) Quan s’hagen utilitzat factures, justificants o
documents falsos o falsejats, encara que això no siga
constitutiu de mitjà fraudulent.

b) Quan la incidència de l’administració incorrecta
dels llibres o registres represente un percentatge supe-
rior al 10 per cent de la base de la sanció.

La sanció per infracció lleu consistirà en multa pecu-
niària proporcional del 50 per cent.

3. La infracció serà greu quan la base de la sanció
siga superior a 3.000 euros i hi ha ocultació.

La infracció també serà greu, siga quina siga la quan-
tia de la base de la sanció, en els supòsits següents:

a) Quan s’hagen utilitzat factures, justificants o
documents falsos o falsejats, sense que això siga cons-
titutiu de medi fraudulent.

b) Quan la incidència de l’administració incorrecta
dels llibres o registres represente un percentatge supe-
rior al 10 per cent i inferior o igual al 50 per cent de
la base de la sanció.

La utilització de mitjans fraudulents determinarà que
la infracció siga qualificada en tot cas com a molt greu.

La sanció per infracció greu consistirà en multa pecu-
niària proporcional del 50 al 100 per cent i es graduarà
incrementant el percentatge mínim conforme als criteris
de comissió repetida d’infraccions tributàries i de perjuí
econòmic per a la Hisenda Pública, amb els increments
percentuals previstos per a cada cas en els paràgrafs
a) i b) de l’apartat 1 de l’article 187 d’esta llei.

4. La infracció serà molt greu quan s’hagen utilitzat
mitjans fraudulents.

La sanció per infracció molt greu consistirà en multa
pecuniària proporcional del 100 al 150 per cent i es
graduarà incrementant el percentatge mínim conforme
als criteris de comissió repetida d’infraccions tributàries
i de perjuí econòmic per a la Hisenda Pública, amb els
increments percentuals previstos per a cada cas en els
paràgrafs a) i b) de l’apartat 1 de l’article 187 d’esta
llei.

Article 194. Infracció tributària per so�icitar indeguda-
ment devolucions, beneficis o incentius fiscals.

1. Constituïx infracció tributària so�icitar indeguda-
ment devolucions derivades de la normativa de cada
tribut per mitjà de l’omissió de dades rellevants o la
inclusió de dades falses en autoliquidacions, comunica-

cions de dades o so�icituds, sense que les devolucions
s’hagen obtingut.

La infracció tributària prevista en este apartat serà
greu.

La base de la sanció serà la quantitat indegudament
so�icitada.

La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional
del 15 per cent.

2. Així mateix, constituïx infracció tributària so�icitar
indegudament beneficis o incentius fiscals per mitjà de
l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses
sempre que, com a conseqüència de la dita conducta,
no procedisca imposar al mateix subjecte cap sanció
per alguna de les infraccions previstes en els articles
191, 192 o 195 d’esta llei, o en el primer apartat d’este
article.

La infracció tributària prevista en este apartat serà
greu i se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 300
euros.

Article 195. Infracció tributària per determinar o acre-
ditar improcedentment partides positives o negatives
o crèdits tributaris aparents.

1. Constituïx infracció tributària determinar o acre-
ditar improcedentment partides positives o negatives o
crèdits tributaris a compensar o deduir en la base o
en la quota de declaracions futures, pròpies o de tercers.

També s’incorre en esta infracció quan es declare
incorrectament la renda neta, les quotes repercutides,
les quantitats o quotes a deduir o els incentius fiscals
d’un període impositiu sense que es produïsca falta d’in-
grés o obtenció indeguda de devolucions per haver-se
compensat en un procediment de comprovació o inves-
tigació quantitats pendents de compensació, deducció
o aplicació.

La infracció tributària prevista en este article serà
greu.

La base de la sanció serà l’import de les quantitats
indegudament determinades o acreditades. En el supòsit
previst en el segon paràgraf d’este apartat, s’entendrà
que la quantitat indegudament determinada o acreditada
és l’increment de la renda neta o de les quotes reper-
cutides, o la minoració de les quantitats o quotes a deduir
o dels incentius fiscals, del període impositiu.

2. La sanció consistirà en multa pecuniària propor-
cional del 15 per cent si es tracta de partides a com-
pensar o deduir en la base imposable, o del 50 per cent
si es tracta de partides a deduir en la quota o de crèdits
tributaris aparents.

3. Les sancions imposades d’acord amb el que pre-
veu este article seran deduïbles en la part proporcional
corresponent de les que puguen procedir per les infrac-
cions comeses ulteriorment pel mateix subjecte infractor
com a conseqüència de la compensació o deducció dels
conceptes a�udits, sense que l’import a deduir puga
excedir la sanció corresponent a les dites infraccions.

Article 196. Infracció tributària per imputar incorrec-
tament o no imputar bases imposables, rendes o resul-
tats per les entitats sotmeses a un règim d’imputació
de rendes.

1. Constituïx infracció tributària imputar incorrecta-
ment o no imputar bases imposables o resultats als socis
o membres per les entitats sotmeses a un règim d’im-
putació de rendes. Esta acció o omissió no constituirà
infracció per la part de les bases o resultats que ha
donat lloc a la imposició d’una sanció a l’entitat sotmesa
al règim d’imputació de rendes per la comissió de les
infraccions dels articles 191, 192 o 193 d’esta llei.

La infracció prevista en este article serà greu.
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La base de la sanció serà l’import de les quantitats
no imputades. En el supòsit de quantitats imputades
incorrectament, la base de la sanció serà l’import que
resulte de sumar les diferències amb signe positiu, sense
compensació amb les diferències negatives, entre les
quantitats que van haver d’imputar-se a cada soci o mem-
bre i les quals es van imputar a cada un d’ells.

2. La sanció consistirà en multa pecuniària propor-
cional del 40 per cent.

Article 197. Infracció tributària per imputar incorrec-
tament deduccions, bonificacions i pagaments a
compte per les entitats sotmeses a un règim d’im-
putació de rendes.

1. Constituïx infracció tributària imputar incorrecta-
ment deduccions, bonificacions i pagaments a compte
als socis o membres per les entitats sotmeses al règim
d’imputació de rendes. Esta acció no constituirà infracció
per la part de les quantitats incorrectament imputades
als socis o partícips que ha donat lloc a la imposició
d’una sanció a l’entitat sotmesa a un règim d’imputació
de rendes per la comissió de les infraccions dels articles
191, 192 o 193 d’esta llei.

La infracció prevista en este article serà greu.
La base de la sanció serà l’import que resulte de sumar

les diferències amb signe positiu, sense compensació
amb les diferències negatives, entre les quantitats que
van haver d’imputar-se a cada soci o membre i les que
es van imputar a cada un d’ells.

2. La sanció consistirà en multa pecuniària propor-
cional del 75 per cent.

Article 198. Infracció tributària per no presentar en ter-
mini autoliquidacions o declaracions sense que es
produïsca perjuí econòmic, per incomplir l’obligació
de comunicar el domicili fiscal o per incomplir les
condicions de determinades autoritzacions.

1. Constituïx infracció tributària no presentar en ter-
mini autoliquidacions o declaracions, així com els docu-
ments relacionats amb les obligacions duaneres, sempre
que no s’haja produït o no es puga produir perjuí eco-
nòmic a la Hisenda Pública.

La infracció prevista en este apartat serà lleu.
La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 200

euros o, si es tracta de declaracions censals o la relativa
a la comunicació de la designació del representant de
persones o entitats quan així ho establisca la normativa,
de 400 euros.

Si es tracta de declaracions exigides amb caràcter
general en compliment de l’obligació de subministra-
ment d’informació arreplegada en els articles 93 i 94
d’esta llei, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa
de 20 euros per cada dada o conjunt de dades referides
a una mateixa persona o entitat que haja degut incloure’s
en la declaració amb un mínim de 300 euros i un màxim
de 20.000 euros.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, si
les autoliquidacions o declaracions es presenten fora de
termini sense requeriment previ de l’Administració tri-
butària, la sanció i els límits mínim i màxim seran la
mitat dels previstos en l’apartat anterior.

Si s’han presentat en termini autoliquidacions o decla-
racions incompletes, inexactes o amb dades falses i pos-
teriorment es presenta fora de termini sense requeriment
previ una autoliquidació o declaració complementària
o substitutiva de les anteriors, no es produirà la infracció
a què es referix l’article 194 o 199 d’esta llei en relació
amb les autoliquidacions o declaracions presentades en
termini i s’imposarà la sanció que resulte de l’aplicació
d’este apartat respecte d’allò que s’ha declarat fora de
termini.

3. Si s’han realitzat requeriments, la sanció prevista
en l’apartat 1 d’este article serà compatible amb l’es-
tablida per a la resistència, obstrucció, excusa o negativa
a les actuacions de l’Administració tributària en l’article
203 d’esta llei per la desatenció dels requeriments rea-
litzats.

4. La sanció per no presentar en termini declara-
cions i documents relacionats amb les formalitats dua-
neres, quan no determinen el naixement d’un deute dua-
ner, consistirà en multa pecuniària proporcional de l’u
per 1.000 del valor de les mercaderies a què les decla-
racions i documents es referisquen, amb un mínim de
100 euros i un màxim de 6.000 euros.

5. També constituïx infracció tributària incomplir l’o-
bligació de comunicar el domicili fiscal o el canvi d’este
per les persones físiques que no realitzen activitats eco-
nòmiques.

La infracció prevista en este apartat serà lleu.
La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 100

euros.
6. Constituïx infracció tributària l’incompliment de

les condicions establides en les autoritzacions que puga
concedir una autoritat duanera o de les condicions a
què queden subjectes les mercaderies per aplicació de
la normativa duanera, quan este incompliment no cons-
tituïsca una altra infracció prevista en este capítol.

La infracció prevista en este apartat serà lleu.
La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 200

euros.

Article 199. Infracció tributària per presentar incorrec-
tament autoliquidacions o declaracions sense que es
produïsca perjuí econòmic o contestacions a reque-
riments individualitzats d’informació.

1. Constituïx infracció tributària presentar de forma
incompleta, inexacta o amb dades falses autoliquida-
cions o declaracions, així com els documents relacionats
amb les obligacions duaneres, sempre que no s’haja pro-
duït o no es puga produir perjuí econòmic a la Hisenda
Pública, o contestacions a requeriments individualitzats
d’informació.

La infracció prevista en este article serà greu i se
sancionarà d’acord amb el que disposen els apartats
següents.

2. Si es presenten autoliquidacions o declaracions
incompletes, inexactes o amb dades falses, la sanció
consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros.

3. Si es presenten declaracions censals incomple-
tes, inexactes o amb dades falses, la sanció consistirà
en multa pecuniària fixa de 250 euros.

4. Tractant-se de requeriments individualitzats o de
declaracions exigides amb caràcter general en compli-
ment de l’obligació de subministrament d’informació
arreplegada en els articles 93 i 94 d’esta llei, que no
tinguen com a objecte dades expressades en magnituds
monetàries i hagen sigut contestades o presentades de
forma incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció
consistirà en multa pecuniària fixa de 200 euros per
cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa
persona o entitat omesa, inexacta o falsa.

5. Tractant-se de requeriments individualitzats o de
declaracions exigides amb caràcter general en compli-
ment de l’obligació de subministrament d’informació
arreplegada en els articles 93 i 94 d’esta llei, que tinguen
com a objecte dades expressades en magnituds mone-
tàries i hagen sigut contestades o presentades de forma
incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció con-
sistirà en multa pecuniària proporcional de fins al 2 per
cent de l’import de les operacions no declarades o decla-
rades incorrectament, amb un mínim de 500 euros.

Si l’import de les operacions no declarades o decla-
rades incorrectament representa un percentatge supe-
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rior al 10, 25, 50 o 75 per cent de l’import de les ope-
racions que van haver de declarar-se, la sanció consistirà
en multa pecuniària proporcional del 0,5, u, 1,5 o dos
per cent de l’import de les operacions no declarades
o declarades incorrectament, respectivament. En el cas
que el percentatge siga inferior al 10 per cent, s’imposarà
multa pecuniària fixa de 500 euros.

6. La sanció a què es referixen els apartats 4 i 5
d’este article es graduarà incrementant la quantia resul-
tant en un 100 per cent en el cas de comissió repetida
d’infraccions tributàries.

7. Tractant-se de declaracions i documents relacio-
nats amb les formalitats duaneres presentats de forma
incompleta, inexacta o amb dades falses, quan no deter-
minen el naixement d’un deute duaner, la sanció con-
sistirà en multa pecuniària proporcional de l’u per 1.000
del valor de les mercaderies a què les declaracions i
documents es referisquen, amb un mínim de 100 euros
i un màxim de 6.000 euros.

Article 200. Infracció tributària per incomplir obliga-
cions comptables i registrals.

1. Constituïx infracció tributària l’incompliment d’o-
bligacions comptables i registrals, entre altres:

a) La inexactitud o omissió d’operacions en la comp-
tabilitat o en els llibres i registres exigits per les normes
tributàries.

b) La utilització de comptes amb significat distint
del que els corresponga, segons la seua naturalesa, que
dificulte la comprovació de la situació tributària de l’o-
bligat.

c) L’incompliment de l’obligació de portar o con-
servar la comptabilitat, els llibres i registres establits per
les normes tributàries, els programes i arxius informàtics
que els servisquen de suport i els sistemes de codificació
utilitzats.

d) L’administració de comptabilitats distintes refe-
rides a una mateixa activitat i exercici econòmic que
dificulten el coneixement de la verdadera situació de
l’obligat tributari.

e) El retard en més de quatre mesos en l’adminis-
tració de la comptabilitat o dels llibres i registres establits
per les normes tributàries.

f) L’autorització de llibres i registres sense haver
sigut diligenciats o habilitats per l’Administració quan
la normativa tributària o duanera exigisca este requisit.

2. La infracció prevista en este article serà greu.
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de

150 euros, llevat que s’aplique el que disposen els parà-
grafs següents.

La inexactitud o omissió d’operacions o la utilització
de comptes amb significat distint del que els corresponga
se sancionarà amb multa pecuniària proporcional de l’u
per cent dels càrrecs, abonaments o anotacions omesos,
inexactes, falsejats o arreplegats en comptes amb sig-
nificat distint del que els corresponga, amb un mínim
de 150 i un màxim de 6.000 euros.

La no administració o conservació de la comptabilitat,
els llibres i els registres exigits per les normes tributàries,
els programes i arxius informàtics que els servisquen
de suport i els sistemes de codificació utilitzats se san-
cionarà amb multa pecuniària proporcional de l’u per
cent de la xifra de negocis del subjecte infractor en l’exer-
cici a què es referix la infracció, amb un mínim de 600
euros.

L’administració de comptabilitats distintes referides
a una mateixa activitat i exercici econòmic que dificulten
el coneixement de la verdadera situació de l’obligat tri-
butari se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 600
euros per cada un dels exercicis econòmics a què abasta
la dita administració.

El retard en més de quatre mesos en l’administració
de la comptabilitat o llibres i registres exigits per les
normes tributàries se sancionarà amb multa pecuniària
fixa de 300 euros.

La utilització de llibres i registres sense haver sigut
diligenciats o habilitats per l’Administració quan la nor-
mativa tributària o duanera ho exigisca se sancionarà
amb multa pecuniària fixa de 300 euros.

Article 201. Infracció tributària per incomplir obliga-
cions de facturació o documentació.

1. Constituïx infracció tributària l’incompliment de
les obligacions de facturació, entre altres, la d’expedició,
remissió, rectificació i conservació de factures, justifi-
cants o documents substitutius.

2. La infracció prevista en l’apartat 1 d’este article
serà greu en els supòsits següents:

a) Quan s’incomplisquen els requisits exigits per la
normativa reguladora de l’obligació de facturació, excep-
te el que disposa la lletra següent d’este apartat i en
l’apartat 3 d’este article. Entre altres, es consideraran
inclosos en esta lletra els incompliments relatius a l’ex-
pedició, remissió, rectificació i conservació de factures
o documents substitutius.

La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional
de l’un per cent de l’import del conjunt de les operacions
que hagen originat la infracció.

b) Quan l’incompliment consistisca en la falta d’ex-
pedició o en la falta de conservació de factures, jus-
tificants o documents substitutius.

La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional
del dos per cent de l’import del conjunt de les operacions
que hagen originat la infracció. Quan no siga possible
conéixer l’import de les operacions a què es referix la
infracció, la sanció serà de 300 euros per cada operació
respecte del que no s’ha emés o conservat la corres-
ponent factura o document.

3. La infracció prevista en l’apartat 1 d’este article
serà molt greu quan l’incompliment consistisca en l’ex-
pedició de factures o documents substitutius amb dades
falses o falsejades.

La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional
del 75 per cent de l’import del conjunt de les operacions
que hagen originat la infracció.

4. També constituïx infracció l’incompliment de les
obligacions relatives a la correcta expedició o utilització
dels documents de circulació exigits per la normativa
dels impostos especials, llevat que constituïsca infracció
tipificada en la llei reguladora d’estos impostos.

La infracció prevista en este apartat serà lleu.
La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150

euros per cada document incorrectament expedit o uti-
litzat.

5. Les sancions imposades d’acord amb el que dis-
posa este article es graduaran incrementant la quantia
resultant en un 100 per cent si es produïx l’incompliment
substancial de les obligacions anteriors.

Article 202. Infracció tributària per incomplir les obli-
gacions relatives a la utilització del número d’iden-
tificació fiscal o d’altres números o codis.

1. Constituïx infracció tributària l’incompliment de
les obligacions relatives a la utilització del número d’i-
dentificació fiscal i d’altres números o codis establits
per la normativa tributària o duanera.

La infracció prevista en este article serà lleu, llevat
que constituïsca infracció greu d’acord amb el que dis-
posa l’apartat següent.

La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150
euros.
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2. La infracció serà greu quan es tracte de l’incom-
pliment dels deures que específicament incumbixen les
entitats de crèdit en relació amb la utilització del número
d’identificació fiscal en els comptes o operacions o en
el lliurament o abonament dels xecs al portador.

La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional
del cinc per cent de les quantitats indegudament abo-
nades o carregades o de l’import de l’operació o depòsit
que hauria d’haver-se cance�at, amb un mínim d’1.000
euros.

L’incompliment dels deures relatius a la utilització del
número d’identificació fiscal en el lliurament o abona-
ment dels xecs al portador serà sancionat amb multa
pecuniària proporcional del cinc per cent del valor facial
de l’efecte, amb un mínim d’1.000 euros.

Article 203. Infracció tributària per resistència, obstruc-
ció, excusa o negativa a les actuacions de l’Admi-
nistració tributària.

1. Constituïx infracció tributària la resistència, obs-
trucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Admi-
nistració tributària.

S’entén produïda esta circumstància quan el subjecte
infractor, degudament notificat a este efecte, haja rea-
litzat actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir
les actuacions de l’Administració tributària en relació
amb el compliment de les seues obligacions.

Entre altres, constituïxen resistència, obstrucció, excu-
sa o negativa a les actuacions de l’Administració tribu-
tària les conductes següents:

a) No facilitar l’examen de documents, informes,
antecedents, llibres, registres, fitxers, factures, justifi-
cants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar,
programes i arxius informàtics, sistemes operatius i de
control i qualsevol altra dada amb transcendència tri-
butària.

b) No atendre algun requeriment degudament noti-
ficat.

c) La incompareixença, excepte causa justificada,
en el lloc i temps que s’haja assenyalat.

d) Negar o impedir indegudament l’entrada o per-
manència en finques o locals als funcionaris de l’Ad-
ministració tributària o el reconeixement de locals,
màquines, insta�acions i explotacions relacionats amb
les obligacions tributàries.

e) Les coaccions als funcionaris de l’Administració
tributària.

2. La infracció prevista en este article serà greu.
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de

150 euros llevat que s’aplique el que disposen els apar-
tats següents d’este article.

4. Quan la resistència, obstrucció, excusa o negativa
a l’actuació de l’Administració tributària consistisca a
desatendre en el termini concedit requeriments distints
dels previstos en l’apartat següent, la sanció consistirà
en multa pecuniària fixa de:

a) 150 euros, si s’ha incomplit per primera vegada
un requeriment.

b) 300 euros, si s’ha incomplit per segona vegada
el requeriment.

c) 600 euros, si s’ha incomplit per tercera vegada
el requeriment.

5. Quan la resistència, obstrucció, excusa o negativa
a l’actuació de l’Administració tributària es referisca a
l’aportació o a l’examen de documents, llibres, fitxers,
factures, justificants i assentaments de comptabilitat
principal o auxiliar, programes, sistemes operatius i de
control o consistisca en l’incompliment per persones o
entitats que realitzen activitats econòmiques del deure

comparéixer, de facilitar l’entrada o permanència en fin-
ques i locals o el reconeixement d’elements o insta�a-
cions, o del deure aportar dades, informes o antecedents
amb transcendència tributària d’acord amb el que dis-
posen els articles 93 i 94 d’esta llei, la sanció consistirà
en:

a) Multa pecuniària fixa de 300 euros, si no es com-
pareix o no es facilita l’actuació administrativa o la infor-
mació exigida en el termini concedit en el primer reque-
riment notificat a este efecte.

b) Multa pecuniària fixa de 1.500 euros, si no es
compareix o no es facilita l’actuació administrativa o la
informació exigida en el termini concedit en el segon
requeriment notificat a este efecte.

c) Multa pecuniària proporcional de fins al dos per
cent de la xifra de negocis del subjecte infractor l’any
natural anterior a aquell en què es va produir la infracció,
amb un mínim de 10.000 euros i un màxim de 400.000
euros, quan no s’ha comparegut o no s’ha facilitat l’ac-
tuació administrativa o la informació exigida en el termini
concedit en el tercer requeriment notificat a este efecte.
Si l’import de les operacions a què es referix el reque-
riment no atés representa un percentatge superior al
10, 25, 50 o 75 per cent de l’import de les operacions
que van haver de declarar-se, la sanció consistirà en
multa pecuniària proporcional del 0,5, u, 1,5 i dos per
cent de l’import de la xifra de negocis, respectivament.

Si els requeriments es referixen a la informació que
han de contindre les declaracions exigides amb caràcter
general en compliment de l’obligació de subministra-
ment d’informació arreplegada en els articles 93 i 94
d’esta llei, la sanció consistirà en multa pecuniària pro-
porcional de fins al tres per cent de la xifra de negocis
del subjecte infractor l’any natural a aquell en què es
va produir la infracció, amb un mínim de 15.000 euros
i un màxim de 600.000 euros. Si l’import de les ope-
racions a què es referix el requeriment no atés representa
un percentatge superior al 10, 25, 50 o 75 per cent
de l’import de les operacions que van haver de decla-
rar-se, la sanció consistirà en multa pecuniària propor-
cional de l’u, 1,5, dos, i tres per cent de l’import de
la xifra de negocis, respectivament.

En el cas que no es conega l’import de les operacions
o el requeriment no es referisca a magnituds monetàries,
s’imposarà el mínim establit en els paràgrafs anteriors.

No obstant això, quan amb anterioritat a la terminació
del procediment sancionador es donara total compliment
al requeriment administratiu, la sanció serà de 6.000
euros.

6. Quan la resistència, obstrucció, excusa o negativa
es referisca al trencament de les mesures cautelars adop-
tades conforme al que disposen els articles 146, 162
i 210 d’esta llei, la sanció consistirà en multa pecuniària
proporcional del dos per cent de la xifra de negocis del
subjecte infractor l’any natural anterior a aquell en què
es va produir la infracció, amb un mínim de 3.000 euros.

Article 204. Infracció tributària per incomplir el deure
de sigil exigit als retenidors i als obligats a realitzar
ingressos a compte.

1. Constituïx infracció tributària l’incompliment del
deure de sigil que l’article 95 d’esta llei exigix a retenidors
i obligats a realitzar ingressos a compte.

La infracció prevista en este article serà greu.
2. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de

300 euros per cada dada o conjunt de dades referides
a una mateixa persona o entitat que haja sigut comu-
nicada indegudament.

La sanció es graduarà incrementant la quantia ante-
rior en el 100 per cent si hi ha comissió repetida de
la infracció.
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Article 205. Infracció tributària per incomplir l’obligació
de comunicar correctament dades al pagador de ren-
des sotmeses a retenció o ingrés a compte.

1. Constituïx infracció tributària no comunicar dades
o comunicar dades falses, incompletes o inexactes al
pagador de rendes sotmeses a retenció o ingrés a comp-
te, quan se’n deriven retencions o ingressos a compte
inferior als procedents.

2. La infracció serà lleu quan l’obligat tributari tinga
obligació de presentar autoliquidació que incloga les ren-
des subjectes a retenció o ingrés a compte.

La base de la sanció serà la diferència entre la retenció
o ingrés a compte procedent i l’efectivament practicada
durant el període d’aplicació de les dades falses, incom-
pletes o inexactes.

La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional
del 35 per cent.

3. La infracció serà molt greu quan l’obligat tributari
no tinga obligació de presentar autoliquidació que inclo-
ga les rendes subjectes a retenció o ingrés a compte.

La base de la sanció serà la diferència entre la retenció
o ingrés a compte procedent i l’efectivament practicada
durant el període d’aplicació de les dades falses, incom-
plets o inexactes.

La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional
del 150 per cent.

Article 206. Infracció per incomplir l’obligació d’entre-
gar el certificat de retencions o ingressos a compte.

1. Constituïx infracció tributària l’incompliment de
l’obligació d’entregar el certificat de retencions o ingres-
sos a compte practicat als obligats tributaris perceptors
de les rendes subjectes a retenció o ingrés a compte.

La infracció prevista en este article serà lleu.
2. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de

150 euros.

CAPÍTOL IV

Procediment sancionador en matèria tributària

Article 207. Regulació del procediment sancionador en
matèria tributària.

El procediment sancionador en matèria tributària es
regularà:

a) Per les normes especials establides en este títol
i la normativa reglamentària dictada en el seu desple-
gament.

b) Si no n’hi ha, per les normes reguladores del pro-
cediment sancionador en matèria administrativa.

Article 208. Procediment per a la imposició de sancions
tributàries.

1. El procediment sancionador en matèria tributària
es tramitarà de forma separada als d’aplicació dels tributs
regulats en el títol III d’esta llei, excepte renúncia de
l’obligat tributari, i en este cas es tramitarà conjuntament.

2. En els supòsits d’actes amb acord i en aquells
altres en què l’obligat tributari ha renunciat a la tramitació
separada del procediment sancionador, les qüestions
relatives a les infraccions s’analitzaran en el corresponent
procediment d’aplicació dels tributs d’acord amb la nor-
mativa reguladora d’este, conforme s’establisca regla-
mentàriament.

En les actes amb acord, la renúncia al procediment
separat s’hi farà constar expressament, i la proposta de
sanció degudament motivada, amb el contingut previst

en l’apartat 4 de l’article 210 d’esta llei, s’inclourà en
l’acta amb acord.

Reglamentàriament es regularà la forma i el termini
d’exercici del dret a la renúncia al procediment sancio-
nador separat.

3. La pràctica de notificacions en el procediment
sancionador en matèria tributària s’efectuarà d’acord
amb el que preveu la secció 3a del capítol II del títol III
d’esta llei.

Article 209. Iniciació del procediment sancionador en
matèria tributària.

1. El procediment sancionador en matèria tributària
s’iniciarà sempre d’ofici, per mitjà de la notificació de
l’acord de l’òrgan competent.

2. Els procediments sancionadors que s’incoen com
a conseqüència d’un procediment iniciat per mitjà de
declaració o d’un procediment de verificació de dades,
comprovació o inspecció no podran iniciar-se respecte
a la persona o entitat que ha sigut objecte del proce-
diment una vegada transcorregut el termini de tres
mesos des que s’ha notificat o s’entenga notificada la
corresponent liquidació o resolució.

Article 210. Instrucció del procediment sancionador en
matèria tributària.

1. En la instrucció del procediment sancionador s’a-
plicaran les normes especials sobre el desenvolupament
de les actuacions i procediments tributaris a què es refe-
rix l’article 99 d’esta llei.

2. Les dades, proves o circumstàncies que estiguen
o hagen sigut obtingudes en algun dels procediments
d’aplicació dels tributs regulats en el títol III d’esta llei
i vagen a ser tingudes en compte en el procediment
sancionador han d’incorporar-s’hi formalment abans de
la proposta de resolució.

3. En el curs del procediment sancionador es podran
adoptar mesures cautelars d’acord amb el que disposa
l’article 146 d’esta llei.

4. Concloses les actuacions, es formularà proposta
de resolució en què s’arreplegaran de forma motivada
els fets, la seua qualificació jurídica i la infracció que
aquells puguen constituir o la declaració, si és el cas,
d’inexistència d’infracció o responsabilitat.

En la proposta de resolució es concretarà així mateix
la sanció proposada amb indicació dels criteris de gra-
duació aplicats, amb motivació adequada de la proce-
dència d’estos.

La proposta de resolució serà notificada a l’interessat,
indicant-li la posada de manifest de l’expedient i con-
cedint-li un termini de 15 dies perquè a�egue quan con-
sidere convenient i presente els documents, justificants
i proves que estime oportuns.

5. Quan a l’hora d’iniciar-se l’expedient sancionador
es troben en poder de l’òrgan competent tots els ele-
ments que permeten formular la proposta d’imposició
de sanció, esta s’incorporarà a l’acord d’iniciació. Este
acord es notificarà a l’interessat, indicant-li la posada
de manifest de l’expedient i concedint-li un termini de
15 dies perquè a�egue tot el que considere convenient
i presente els documents, justificants i proves que estime
oportuns.

Article 211. Terminació del procediment sancionador
en matèria tributària.

1. El procediment sancionador en matèria tributària
acabarà mitjançant una resolució o per caducitat.

Quan en un procediment sancionador iniciat com a
conseqüència d’un procediment d’inspecció l’interessat
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preste la seua conformitat a la proposta de resolució,
s’entendrà dictada i notificada la resolució per l’òrgan
competent per a imposar la sanció, d’acord amb la dita
proposta, pel transcurs del termini d’un mes a comptar
de la data en què la dita conformitat es va manifestar,
sense necessitat de nova notificació expressa a este efec-
te, llevat que en este termini l’òrgan competent per a
imposar la sanció notifique a l’interessat acord amb algun
dels continguts als que es referixen els paràgrafs de l’a-
partat 3 de l’article 156 d’esta llei.

2. El procediment sancionador en matèria tributària
ha de concloure en el termini màxim de sis mesos comp-
tats des de la notificació de la comunicació d’inici del
procediment. S’entendrà que el procediment conclou en
la data en què es notifique l’acte administratiu de reso-
lució d’este. A efectes d’entendre complida l’obligació
de notificar i de computar el termini de resolució s’a-
plicaran les regles contingudes en l’apartat 2 de l’article
104 d’esta llei.

3. La resolució expressa del procediment sanciona-
dor en matèria tributària contindrà la fixació dels fets,
la valoració de les proves practicades, la determinació
de la infracció comesa, la identificació de la persona
o entitat infractora i la quantificació de la sanció que
s’imposa, amb indicació dels criteris de graduació d’esta
i de la reducció que procedisca d’acord amb el que pre-
veu l’article 188 d’esta llei. Si és el cas, contindrà la
declaració d’inexistència d’infracció o responsabilitat.

4. El venciment del termini establit en l’apartat 2
d’este article sense que s’haja notificat resolució expres-
sa produirà la caducitat del procediment.

La declaració de caducitat podrà dictar-se d’ofici o
a instància de l’interessat i ordenarà l’arxiu de les actua-
cions. La dita caducitat impedirà la iniciació d’un nou
procediment sancionador.

5. Són òrgans competents per a la imposició de
sancions:

a) El Consell de Ministres, si consistixen en la sus-
pensió de l’exercici de professions oficials, ocupació o
càrrec públic.

b) El ministre d’Hisenda, l’òrgan equivalent de les
comunitats autònomes, l’òrgan competent de les entitats
locals o òrgans en què deleguen, quan consistisquen
en la pèrdua del dret a aplicar beneficis o incentius fiscals
la concessió de la qual li corresponga o que siguen de
directa aplicació pels obligats tributaris, o de la possi-
bilitat d’obtindre subvencions o ajudes públiques o en
la prohibició per a contractar amb l’Administració pública
corresponent.

c) L’òrgan competent per al reconeixement del
benefici o incentiu fiscal, quan consistisquen en la pèrdua
del dret a aplicar este, excepte el que disposa el paràgraf
anterior.

d) L’òrgan competent per a liquidar o l’òrgan supe-
rior immediat de la unitat administrativa que ha proposat
l’inici del procediment sancionador.

Article 212. Recursos contra sancions.

1. L’acte de resolució del procediment sancionador
podrà ser objecte de recurs o reclamació independent.
En el cas que el contribuent impugne també el deute
tributari, s’acumularan ambdós recursos o reclamacions,
sent competent el que conega la impugnació contra el
deute.

2. Es podrà recórrer la sanció sense perdre la reduc-
ció per conformitat prevista en el paràgraf b) de l’apartat
1 de l’article 188 d’esta llei sempre que no s’impugne
la regularització.

Les sancions que deriven d’actes amb acord no
podran ser impugnades en via administrativa. La impug-
nació de la dita sanció en via contenciosa administrativa

suposarà l’exigència de l’import de la reducció practi-
cada.

3. La interposició en temps i forma d’un recurs o
reclamació administrativa contra una sanció produirà els
efectes següents:

a) L’execució de les sancions quedarà automàtica-
ment suspesa en període voluntari sense necessitat d’a-
portar garanties fins que siguen fermes en via adminis-
trativa.

b) No s’exigiran interessos de demora pel temps
que transcórrega fins a la finalització del termini de paga-
ment en període voluntari obert per la notificació de
la resolució que pose fi a la via administrativa.

TÍTOL V

Revisió en via administrativa

CAPÍTOL I

Normes comunes

Article 213. Mitjans de revisió.

1. Els actes i actuacions d’aplicació dels tributs i
els actes d’imposició de sancions tributàries podran revi-
sar-se, conforme al que establixen els capítols següents,
per mitjà de:

a) Els procediments especials de revisió.
b) El recurs de reposició.
c) Les reclamacions economicoadministratives.

2. Les resolucions fermes dels òrgans economicoad-
ministratius, així com els actes d’aplicació dels tributs
i d’imposició de sancions sobre els quals ha recaigut
una resolució economicoadministrativa, no podran ser
revisats en via administrativa, siga quina siga la causa
a�egada, excepte en els supòsits de nu�itat de ple dret
previstos en l’article 217, rectificació d’errors de l’article
220 i recurs extraordinari de revisió regulat en l’article
244 d’esta llei.

Les resolucions dels òrgans economicoadministratius
podran ser declarades lesives d’acord amb el que preveu
l’article 218 d’esta llei.

3. Quan han sigut confirmats per sentència judicial
ferma, no seran revisables en cap cas els actes d’apli-
cació dels tributs i d’imposició de sancions ni les reso-
lucions de les reclamacions economicoadministratives.

Article 214. Capacitat i representació, prova, notifica-
cions i terminis de resolució.

1. En els procediments especials de revisió, recursos
i reclamacions previstos en este títol s’aplicaran les nor-
mes sobre capacitat i representació establides en la sec-
ció 4a del capítol II del títol II d’esta llei, i les normes
sobre prova i notificacions establides en les seccions
2a i 3a del capítol II del títol III d’esta llei.

2. El que disposen els apartats anteriors s’aplicarà
tenint en consideració les especialitats regulades en el
capítol IV d’este títol.

3. A efectes del còmput dels terminis de resolució
previstos en este títol s’aplicarà el que disposa l’apartat
2 de l’article 104 d’esta llei.

Article 215. Motivació de les resolucions.

1. Les resolucions dels procediments especials de
revisió, recursos i reclamacions regulats en este títol han
de ser motivades, amb succinta referència a fets i fona-
ments de dret.
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2. També han de motivar-se els actes dictats en
estos procediments relatius a les qüestions següents:

a) La inadmissió d’escrits de qualsevol classe pre-
sentats pels interessats.

b) La suspensió de l’execució dels actes impugnats,
la denegació de la suspensió i la inadmissió a tràmit
de la so�icitud de suspensió.

c) L’abstenció d’ofici per a conéixer o continuar
coneixent de l’assumpte per raó d’esta.

d) La procedència o improcedència de la recusació,
la denegació de la recepció a prova o de qualsevol dili-
gència d’esta i la caducitat de la instància.

e) Les que limiten drets subjectius dels interessats
en el procediment.

f) La suspensió del procediment o les causes que
impedisquen la continuació d’este.

CAPÍTOL II

Procediments especials de revisió

Article 216. Classes de procediments especials de revisió.

Són procediments especials de revisió els de:
a) Revisió d’actes nuls de ple dret.
b) Declaració de lesivitat d’actes anu�ables.
c) Revocació.
d) Rectificació d’errors.
e) Devolució d’ingressos indeguts.

SECCIÓ 1a. PROCEDIMENT DE REVISIÓ D’ACTES NULS
DE PLE DRET

Article 217. Declaració de nu�itat de ple dret.

1. Podrà declarar-se la nu�itat de ple dret dels actes
dictats en matèria tributària, així com de les resolucions
dels òrgans economicoadministratius, que hagen posat
fi a la via administrativa o que no hagen sigut recorreguts
en termini, en els supòsits següents:

a) Que lesionen els drets i llibertats susceptibles
d’empara constitucional.

b) Que hagen sigut dictats per òrgan manifestament
incompetent per raó de la matèria o del territori.

c) Que tinguen un contingut impossible.
d) Que siguen constitutius d’infracció penal o es dic-

ten com a conseqüència d’esta.
e) Que hagen sigut dictats prescindint totalment i

absolutament del procediment legalment establit per a
això o de les normes que contenen les regles essencials
per a la formació de la voluntat en els òrgans co�egiats.

f) Els actes expressos o presumptes contraris a l’or-
denament jurídic pels que s’adquirixen facultats o drets
quan es manque dels requisits essencials per a la seua
adquisició.

g) Qualsevol altre que s’establisca expressament en
una disposició de rang legal.

2. El procediment per a declarar la nu�itat a què
es referix este article podrà iniciar-se:

a) Per acord de l’òrgan que va dictar l’acte o del
seu superior jeràrquic.

b) A instància de l’interessat.

3. Es podrà acordar motivadament la inadmissió a
tràmit de les so�icituds formulades pels interessats, sen-
se necessitat de demanar dictamen de l’òrgan consultiu,
quan l’acte no siga ferm en via administrativa o la so�i-
citud no es base en alguna de les causes de nu�itat
de l’apartat 1 d’este article o manque manifestament
de fonament, així com en el cas que s’hagen desestimat

pel que fa al fons altres so�icituds substancialment
iguals.

4. En el procediment es donarà audiència a les per-
sones interessades i seran oïdes aquelles a les quals
va reconéixer drets l’acte o els interessos de les quals
van resultar afectats per este.

La declaració de nu�itat requerirà dictamen favorable
previ del Consell d’Estat o òrgan equivalent de la res-
pectiva comunitat autònoma, si n’hi ha.

5. En l’àmbit de competències de l’Estat, la resolució
d’este procediment correspondrà al ministre d’Hisenda.

6. El termini màxim per a notificar resolució expres-
sa serà d’un any des que es presente la so�icitud per
l’interessat o des que se li notifique l’acord d’iniciació
d’ofici del procediment.

El transcurs del termini previst en el paràgraf anterior
sense que s’haja notificat resolució expressa produirà
els efectes següents:

a) La caducitat del procediment iniciat d’ofici, sense
que això impedisca que puga iniciar-se novament un
altre procediment amb posterioritat.

b) La desestimació per silenci administratiu de la
so�icitud, si el procediment s’ha iniciat a instància de
l’interessat.

7. La resolució expressa o presumpta o l’acord d’i-
nadmissió a tràmit de les so�icituds dels interessats posa-
ran fi a la via administrativa.

SECCIÓ 2a. DECLARACIÓ DE LESIVITAT D’ACTES ANUL·LABLES

Article 218. Declaració de lesivitat.

1. Fora dels casos previstos en l’article 217 i 220
d’esta llei, l’Administració tributària no podrà anu�ar en
perjuí dels interessats els seus propis actes i resolucions.

L’Administració tributària podrà declarar lesius per
a l’interés públic els seus actes i resolucions favorables
als interessats que incórreguen en qualsevol infracció
de l’ordenament jurídic, a fi de procedir a la seua pos-
terior impugnació en via contenciosa administrativa.

2. La declaració de lesivitat no podrà adoptar-se una
vegada transcorreguts quatre anys des que es va noti-
ficar l’acte administratiu i exigirà la prèvia audiència de
tots els que apareguen com a interessats en el proce-
diment.

3. Transcorregut el termini de tres mesos des de
la iniciació del procediment sense que s’haja declarat
la lesivitat es produirà la caducitat d’este.

4. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat,
la declaració de lesivitat correspondrà al ministre d’Hi-
senda.

SECCIÓ 3a. REVOCACIÓ

Article 219. Revocació dels actes d’aplicació dels tri-
buts i d’imposició de sancions.

1. L’Administració tributària podrà revocar els seus
actes en benefici dels interessats quan s’estime que
infringixen manifestament la llei, quan circumstàncies
sobrevingudes que afecten una situació jurídica parti-
cular posen de manifest la improcedència de l’acte dictat,
o quan en la tramitació del procediment s’haja produït
indefensió als interessats.

La revocació no podrà constituir, en cap cas, dispensa
o exempció no permesa per les normes tributàries, ni
ser contrària al principi d’igualtat, a l’interés públic o
a l’ordenament jurídic.

2. La revocació només serà possible mentres no
haja transcorregut el termini de prescripció.
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3. El procediment de revocació s’iniciarà sempre
d’ofici, i serà competent per a declarar-la l’òrgan que
es determine reglamentàriament, que ha de ser distint
de l’òrgan que va dictar l’acte.

En l’expedient es donarà audiència als interessats i
ha d’incloure’s un informe de l’òrgan amb funcions d’as-
sessorament jurídic sobre la procedència de la revocació
de l’acte.

4. El termini màxim per a notificar resolució expres-
sa serà de sis mesos des de la notificació de l’acord
d’iniciació del procediment.

Transcorregut el termini establit en el paràgraf ante-
rior sense que s’haja notificat resolució expressa, es pro-
duirà la caducitat del procediment.

5. Les resolucions que es dicten en este procedi-
ment posaran fi a la via administrativa.

SECCIÓ 4a. RECTIFICACIÓ D’ERRORS

Article 220. Rectificació d’errors.

1. L’òrgan o organisme que haja dictat l’acte o la
resolució de la reclamació rectificarà en qualsevol
moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors
materials, de fet o aritmètics, sempre que no haja trans-
corregut el termini de prescripció.

En particular, es rectificaran per este procediment els
actes i les resolucions de les reclamacions economicoad-
ministratives en què s’haja incorregut en error de fet
que resulte dels propis documents incorporats a l’ex-
pedient.

La resolució corregirà l’error en la quantia o en qual-
sevol altre element de l’acte o resolució que es rectifica.

2. El termini màxim per a notificar resolució expres-
sa serà de sis mesos des que es presente la so�icitud
per l’interessat o des que se li notifique l’acord d’iniciació
d’ofici del procediment.

El transcurs del termini previst en el paràgraf anterior
sense que s’haja notificat resolució expressa produirà
els efectes següents:

a) La caducitat del procediment iniciat d’ofici, sense
que això impedisca que puga iniciar-se novament un
altre procediment amb posterioritat.

b) La desestimació per silenci administratiu de la
so�icitud, si el procediment s’ha iniciat a instància de
l’interessat.

3. Les resolucions que es dicten en este procedi-
ment seran susceptibles de recurs de reposició i de recla-
mació economicoadministrativa.

SECCIÓ 5a. DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS

Article 221. Procediment per a la devolució d’ingressos
indeguts.

1. El procediment per al reconeixement del dret a
la devolució d’ingressos indeguts s’iniciarà d’ofici o a
instància de l’interessat, en els supòsits següents:

a) Quan s’haja produït una duplicitat en el pagament
de deutes tributaris o sancions.

b) Quan la quantitat pagada haja sigut superior a
l’import a ingressar resultant d’un acte administratiu o
d’una autoliquidació.

c) Quan s’hagen ingressat quantitats corresponents
a deutes o sancions tributàries després d’haver trans-
corregut els terminis de prescripció.

d) Quan així ho establisca la normativa tributària.

Reglamentàriament es desenvoluparà el procediment
previst en este apartat, al qual s’aplicarà el que disposa
l’apartat 2 de l’article 220 d’esta llei.

2. Quan el dret a la devolució s’haja reconegut per
mitjà del procediment previst en l’apartat 1 d’este article
o en virtut d’un acte administratiu o una resolució eco-
nomicoadministrativa o judicial, es procedirà a l’execució
de la devolució en els termes que reglamentàriament
s’establisquen.

3. Quan l’acte d’aplicació dels tributs o d’imposició
de sancions en virtut del qual es va realitzar l’ingrés
indegut ha adquirit fermesa, únicament es podrà so�i-
citar la devolució d’este instant o promovent la revisió
de l’acte per mitjà d’algun dels procediments especials
de revisió establits en els paràgrafs a), c) i d) de l’article
216 i per mitjà del recurs extraordinari de revisió regulat
en l’article 244 d’esta llei.

4. Quan un obligat tributari considere que la pre-
sentació d’una autoliquidació ha donat lloc a un ingrés
indegut, podrà instar la rectificació de l’autoliquidació
d’acord amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 120
d’esta llei.

5. En la devolució d’ingressos indeguts es liquidaran
interessos de demora d’acord amb el que disposa l’a-
partat 2 de l’article 32 d’esta llei.

6. Les resolucions que es dicten en este procedi-
ment seran susceptibles de recurs de reposició i de recla-
mació economicoadministrativa.

CAPÍTOL III

Recurs de reposició

Article 222. Objecte i naturalesa del recurs de repo-
sició.

1. Els actes dictats per l’Administració tributària sus-
ceptibles de reclamació economicoadministrativa
podran ser objecte de recurs potestatiu de reposició,
d’acord amb el que disposa este capítol.

2. El recurs de reposició ha d’interposar-se, si és
el cas, amb caràcter previ a la reclamació economicoad-
ministrativa.

Si l’interessat interposa el recurs de reposició no
podrà promoure la reclamació economicoadministrativa
fins que el recurs s’haja resolt de forma expressa o fins
que puga considerar-lo desestimat per silenci adminis-
tratiu.

Quan en el termini establit per a recórrer s’hagen
interposat recurs de reposició i reclamació economicoad-
ministrativa que tinguen com a objecte este mateix acte,
es tramitarà el presentat en primer lloc i es declararà
inadmissible el segon.

Article 223. Iniciació i tramitació del recurs de repo-
sició.

1. El termini per a la interposició d’este recurs serà
d’un mes comptat a partir de l’endemà de la notificació
de l’acte recurrible o l’endemà d’aquell en què es pro-
duïsquen els efectes del silenci administratiu.

Tractant-se de deutes de venciment periòdic i noti-
ficació co�ectiva, el termini per a la interposició es com-
putarà a partir de l’endemà de la finalització del període
voluntari de pagament.

2. Si el recurrent necessita l’expedient per a for-
mular les seues a�egacions, ha de comparéixer durant
el termini d’interposició del recurs perquè se li pose de
manifest.

3. Als legitimats i interessats en el recurs de repo-
sició se’ls aplicaran les normes establides a este efecte
per a les reclamacions economicoadministratives.

4. La reposició sotmet a coneixement de l’òrgan
competent per a la seua resolució totes les qüestions
de fet o de dret que oferisca l’expedient, hagen sigut
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o no plantejades en el recurs, sense que en cap cas
es puga empitjorar la situació inicial del recurrent.

Si l’òrgan competent estima pertinent examinar i
resoldre qüestions no plantejades pels interessats, les
exposarà a estos perquè puguen formular a�egacions.

Article 224. Suspensió de l’execució de l’acte recorre-
gut en reposició.

1. L’execució de l’acte impugnat quedarà suspesa
automàticament a instància de l’interessat si es garantix
l’import d’este acte, els interessos de demora que genere
la suspensió i els recàrrecs que puguen procedir en el
moment de la so�icitud de suspensió, en els termes que
s’establisquen reglamentàriament.

Si la impugnació afecta una sanció tributària, l’exe-
cució quedarà suspesa automàticament sense necessitat
d’aportar garanties d’acord amb el que disposa l’apartat
3 de l’article 212 d’esta llei.

Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un
tribut de gestió compartida, no se suspendrà en cap
cas, per este fet, el procediment de cobrament de la
liquidació que puga practicar-se. Això sense perjuí que,
si la resolució que es dicte en matèria censal afecta
el resultat de la liquidació abonada, es realitze la corres-
ponent devolució d’ingressos.

2. Les garanties necessàries per a obtindre la sus-
pensió automàtica a què es referix l’apartat anterior seran
exclusivament les següents:

a) Depòsit de diners o valors públics.
b) Aval o fiança de caràcter solidari d’entitat de crè-

dit o societat de garantia recíproca o certificat d’asse-
gurança de caució.

c) Fiança personal i solidària d’altres contribuents
de reconeguda solvència per als supòsits que s’establis-
quen en la normativa tributària.

3. Podrà suspendre’s l’execució de l’acte recorregut
sense necessitat d’aportar garantia quan s’aprecie que
en dictar-lo s’ha pogut incórrer en error aritmètic, mate-
rial o de fet.

4. Si el recurs no afecta la totalitat del deute tributari,
la suspensió es referirà a la part recorreguda, i quedarà
obligat el recurrent a ingressar la quantitat restant.

5. Quan haja d’ingressar-se totalment o parcialment
l’import derivat de l’acte impugnat com a conseqüència
de la resolució del recurs, es liquidarà interés de demora
per tot el període de suspensió, sense perjuí del que
preveu l’apartat 4 de l’article 26 i en l’apartat 3 de l’article
212 d’esta llei.

Article 225. Resolució del recurs de reposició.

1. Serà competent per a conéixer i resoldre el recurs
de reposició l’òrgan que va dictar l’acte recorregut.

Tractant-se d’actes dictats per delegació i llevat que
s’hi diga una altra cosa, el recurs de reposició es resoldrà
per l’òrgan delegat.

2. L’òrgan competent per a conéixer del recurs de
reposició no podrà abstindre’s de resoldre, sense que
puga a�egar-se dubte racional o deficiència dels pre-
ceptes legals.

La resolució contindrà una exposició succinta dels
fets i els fonaments jurídics adequadament motivats que
hagen servit per a adoptar l’acord.

3. El termini màxim per a notificar la resolució serà
d’un mes comptat des de l’endemà de presentació del
recurs.

En el còmput del termini anterior no s’inclourà el perío-
de concedit per a efectuar a�egacions als titulars de
drets afectats a què es referix al paràgraf segon de l’a-
partat 3 de l’article 232 d’esta llei, ni l’emprat per altres

òrgans de l’Administració per a remetre les dades o infor-
mes que se so�iciten. Els períodes no inclosos en el
còmput del termini per les circumstàncies anteriors no
podran excedir dos mesos.

Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense
haver-se notificat resolució expressa, i sempre que s’haja
acordat la suspensió de l’acte recorregut, deixarà de meri-
tar-se l’interés de demora en els termes previstos en
l’apartat 4 de l’article 26 d’esta llei.

4. Transcorregut el termini d’un mes des de la inter-
posició, l’interessat podrà considerar desestimat el recurs
a fi d’interposar la reclamació procedent.

5. Contra la resolució d’un recurs de reposició no
pot interposar-se novament este recurs.

CAPÍTOL IV

Reclamacions economicoadministratives

SECCIÓ 1a. DISPOSICIONS GENERALS

Subsecció 1a. Àmbit de les reclamacions
economicoadministratives

Article 226. Àmbit d’aplicació de les reclamacions eco-
nomicoadministratives.

Podrà reclamar-se en via economicoadministrativa en
relació amb les matèries següents:

a) L’aplicació dels tributs i la imposició de sancions
tributàries que realitzen l’Administració General de l’Estat
i les entitats de dret públic vinculades o dependents
d’esta.

b) L’aplicació dels tributs cedits per l’Estat a les
comunitats autònomes o dels recàrrecs establits per
estes sobre tributs de l’Estat i la imposició de sancions
que es deriven dels uns i dels altres.

c) Qualsevol altra que s’establisca per precepte legal
exprés.

Article 227. Actes susceptibles de reclamació econo-
micoadministrativa.

1. La reclamació economicoadministrativa serà
admissible, en relació amb les matèries a què es referix
l’article anterior, contra els actes següents:

a) Els que provisionalment o definitivament recone-
guen o deneguen un dret o declaren una obligació o
un deure.

b) Els de tràmit que decidisquen, directament o indi-
rectament, el fons de l’assumpte o posen terme al pro-
cediment.

2. En matèria d’aplicació dels tributs, són reclama-
bles:

a) Les liquidacions provisionals o definitives.
b) Les resolucions expresses o presumptes deriva-

des d’una so�icitud de rectificació d’una autoliquidació
o d’una comunicació de dades.

c) Les comprovacions de valor de rendes, productes,
béns, drets i gastos, així com els actes de fixació de
valors, rendiments i bases, quan la normativa tributària
ho establisca.

d) Els actes que deneguen o reconeguen exemp-
cions, beneficis o incentius fiscals.

e) Els actes que aproven o deneguen plans especials
d’amortització.

f) Els actes que determinen el règim tributari apli-
cable a un obligat tributari, sempre que siguen deter-
minants de futures obligacions, inclús formals, a càrrec
seu.

g) Els actes dictats en el procediment de recaptació.



148 Dijous 1 gener 2004 Suplement núm. 1

h) Els actes respecte als quals la normativa tributària
així ho establisca.

3. Així mateix, seran reclamables els actes que
imposen sancions.

4. Seran reclamables, igualment, amb el previ com-
pliment dels requisits i en la forma que es determine
reglamentàriament, les següents actuacions o omissions
dels particulars en matèria tributària:

a) Les relatives a les obligacions de repercutir i
suportar la repercussió prevista legalment.

b) Les relatives a les obligacions de practicar i supor-
tar retencions o ingressos a compte.

c) Les relatives a l’obligació d’expedir, entregar i rec-
tificar factures que incumbix els empresaris i professio-
nals.

d) Les derivades de les relacions entre el substitut
i el contribuent.

5. No s’admetran reclamacions economicoadminis-
tratives respecte dels actes següents:

a) Els que donen lloc a reclamació en via adminis-
trativa prèvia a la judicial, civil o laboral o posen fi a
la via indicada.

b) Els dictats en procediments en què estiga reser-
vada al ministre d’Hisenda o al secretari d’Estat d’Hisenda
la resolució que ultime la via administrativa.

c) Els dictats en virtut d’una llei que els excloga
de reclamació economicoadministrativa.

Subsecció 2a. Organització i competències

Article 228. Òrgans economicoadministratius.

1. El coneixement de les reclamacions economi-
coadministratives correspondrà amb exclusivitat als
òrgans economicoadministratius, que actuaran amb
independència funcional en l’exercici de les seues com-
petències.

2. En l’àmbit de competències de l’Estat, són òrgans
economicoadministratius:

a) El Tribunal Economicoadministratiu Central.
b) Els tribunals economicoadministratius regionals

i locals.

3. També tindrà la consideració d’òrgan economi-
coadministratiu la Sala Especial per a la Unificació de
Doctrina.

4. La competència dels tribunals economicoadmi-
nistratius serà irrenunciable i improrrogable i no podrà
ser alterada per la voluntat dels interessats.

Article 229. Competències dels tribunals economi-
coadministratius.

1. El Tribunal Economicoadministratiu Central
coneixerà:

a) En única instància, de les reclamacions econo-
micoadministratives que s’interposen contra els actes
administratius dictats pels òrgans centrals dels Ministeris
d’Hisenda i d’Economia o altres departaments ministe-
rials, de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de
les entitats de dret públic vinculades o dependents de
l’Administració General de l’Estat, així com contra els
actes dictats pels òrgans superiors de l’Administració
de les comunitats autònomes.

També coneixerà en única instància de les reclama-
cions en què haja d’oir-se o s’haja oït com a tràmit previ
al Consell d’Estat.

b) En única instància, de les reclamacions econo-
micoadministratives que s’interposen contra els actes

administratius dictats pels òrgans perifèrics de l’Admi-
nistració General de l’Estat, de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària i de les entitats de dret públic vin-
culades o dependents de l’Administració General de l’Es-
tat, o pels òrgans de les comunitats autònomes no com-
presos en el paràgraf anterior, així com contra les actua-
cions dels particulars susceptibles de reclamació, quan,
inclús podent presentar-se la reclamació en primera ins-
tància davant del tribunal economicoadministratiu regio-
nal o local corresponent, la reclamació s’interpose direc-
tament davant del Tribunal Economicoadministratiu Cen-
tral, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 d’este article.

c) En segona instància, dels recursos d’alçada ordi-
naris que s’interposen contra les resolucions dictades
en primera instància pels tribunals economicoadminis-
tratius regionals i locals.

d) Dels recursos extraordinaris de revisió i dels
extraordinaris d’alçada per a la unificació de criteri.

e) De la rectificació d’errors en què incórreguen les
seues pròpies resolucions, d’acord amb el que disposa
l’article 220 d’esta llei.

2. Els tribunals economicoadministratius regionals
i locals coneixeran:

a) En única instància, de les reclamacions que s’in-
terposen contra els actes administratius dictats pels
òrgans perifèrics de l’Administració General de l’Estat,
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de les
entitats de dret públic vinculades o dependents de l’Ad-
ministració General de l’Estat i pels òrgans de l’Admi-
nistració de les comunitats autònomes no compresos
en el paràgraf a) de l’apartat anterior, quan la quantia
de la reclamació siga igual o inferior a l’import que es
determine reglamentàriament.

b) En primera instància, de les reclamacions que
s’interposen contra els actes administratius dictats pels
òrgans mencionats en el paràgraf a) d’este apartat, quan
la quantia de la reclamació siga superior a l’import que
es determine reglamentàriament.

c) De la rectificació d’errors en què incórreguen les
seues pròpies resolucions, d’acord amb el que disposa
l’article 220 d’esta llei.

3. Els tribunals economicoadministratius regionals
i locals coneixeran així mateix de les reclamacions que
s’interposen contra actuacions dels particulars en matè-
ria tributària susceptibles de reclamació economicoad-
ministrativa, en primera o única instància segons que
la quantia de la reclamació excedisca o no de l’import
que es determine reglamentàriament.

En estos casos, la competència dels tribunals eco-
nomicoadministratius regionals i locals vindrà determi-
nada pel domicili fiscal de la persona o entitat que inter-
pose la reclamació.

4. Quan la resolució de les reclamacions economi-
coadministratives siga susceptible de recurs d’alçada
ordinari davant del Tribunal Economicoadministratiu
Central, la reclamació podrà interposar-se directament
davant d’este òrgan.

5. En cada comunitat autònoma existirà un tribunal
economicoadministratiu regional. En cada Ciutat amb
Estatut d’Autonomia existirà un tribunal economicoad-
ministratiu local.

L’àmbit dels tribunals economicoadministratius regio-
nals i locals coincidirà amb el de la respectiva comunitat
o Ciutat amb Estatut d’Autonomia i la seua competència
territorial per a conéixer de les reclamacions economi-
coadministratives es determinarà conforme a la seu de
l’òrgan que haja dictat l’acte objecte de la reclamació.
En els tribunals economicoadministratius regionals
podran crear-se sales desconcentrades amb l’àmbit terri-
torial i les competències que es fixen en la normativa
tributària.
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Article 230. Acumulació de reclamacions economi-
coadministratives.

1. Les reclamacions economicoadministratives s’a-
cumularan a efectes de la seua tramitació i resolució
en els casos següents:

a) Les interposades per un interessat relatives al
mateix tribut.

b) Les interposades per diversos interessats relati-
ves al mateix tribut sempre que deriven del mateix expe-
dient o plantegen idèntiques qüestions.

c) La interposada contra una sanció si s’ha presentat
reclamació contra el deute tributari de què derive.

2. Els acords sobre acumulació o desacumulació no
seran recurribles.

3. L’acumulació determinarà, si és el cas, la com-
petència del Tribunal Economicoadministratiu Central
per a resoldre la reclamació o el recurs d’alçada ordinari
per raó de la quantia. Es considerarà com a quantia la
que corresponga a la reclamació que la tinga més ele-
vada.

4. El que disposen els apartats anteriors serà apli-
cable quan s’interpose una sola reclamació contra diver-
sos actes o actuacions.

Article 231. Funcionament dels Tribunals economi-
coadministratius.

1. Els Tribunals economicoadministratius funciona-
ran en Ple, en Sales i de forma unipersonal.

2. El Ple estarà format pel president, els vocals i
el secretari.

3. Les Sales estaran formades pel president, un
vocal almenys i el secretari. Podrà nomenar-se president
de Sala algun dels vocals quan es produïsquen les cir-
cumstàncies que es determinen reglamentàriament.

4. Els Tribunals economicoadministratius podran
actuar de forma unipersonal a través del president, els
presidents de Sala, qualsevol dels vocals, el secretari
o a través d’altres òrgans unipersonals que es determinen
reglamentàriament.

5. Reglamentàriament es regularan les qüestions de
composició, organització i funcionament dels Tribunals
economicoadministratius no previstes en els apartats
anteriors.

Subsecció 3a. Interessats

Article 232. Legitimats i interessats en les reclama-
cions economicoadministratives.

1. Estan legitimats per a promoure les reclamacions
economicoadministratives:

a) Els obligats tributaris i els subjectes infractors.
b) Qualsevol altra persona els interessos legítims de

la qual resulten afectats per l’acte o l’actuació tributària.

2. No estaran legitimats:
a) Els funcionaris i els empleats públics, excepte en

els casos en què immediatament i directament es vulnere
un dret que en particular els estiga reconegut o resulten
afectats els seus interessos legítims.

b) Els particulars, quan obren per delegació de l’Ad-
ministració o com a agents o mandataris d’ella.

c) Els denunciants.
d) Els que assumisquen obligacions tributàries en

virtut de pacte o contracte.
e) Els organismes o òrgans que han dictat l’acte

impugnat, així com qualsevol altra entitat pel mer fet
de ser destinatària dels fons gestionats per mitjà d’este
acte.

3. En el procediment economicoadministratiu ja ini-
ciat podran comparéixer tots els qui siguen titulars de
drets o interessos legítims que puguen resultar afectats
per la resolució que haja de dictar-se, sense que la tra-
mitació haja de retrotraure’s en cap cas.

Si durant la tramitació del procediment s’advertix
l’existència d’altres titulars de drets o interessos legítims
que no hi hagen comparegut, se’ls notificarà l’existència
de la reclamació perquè formulen a�egacions, i s’aplicarà
el que disposa l’apartat 5 de l’article 239 d’esta llei.

4. Quan s’actue per mitjà de representació, el docu-
ment que l’acredite s’ajuntarà al primer escrit que no
aparega firmat per l’interessat, el qual no es cursarà sen-
se este requisit. No obstant això, la falta o la insuficiència
del poder no impedirà que es tinga per presentat l’escrit
sempre que el compareixent acompanye el poder, esme-
ne els defectes que patisca el presentat o ratifique les
actuacions realitzades en nom seu i representació sense
suficient poder.

Subsecció 4a. Suspensió

Article 233. Suspensió de l’execució de l’acte impugnat
en via economicoadministrativa.

1. L’execució de l’acte impugnat quedarà suspesa
automàticament a instància de l’interessat si es garantix
l’import d’este acte, els interessos de demora que genere
la suspensió i els recàrrecs que puguen procedir, en els
termes que s’establisquen reglamentàriament.

Si la impugnació afecta una sanció tributària, l’exe-
cució d’esta quedarà suspesa automàticament sense
necessitat d’aportar garanties d’acord amb el que dis-
posa l’apartat 3 de l’article 212 d’esta llei.

2. Les garanties necessàries per a obtindre la sus-
pensió automàtica a què es referix l’apartat anterior seran
exclusivament les següents:

a) Depòsit de diners o valors públics.
b) Aval o fiança de caràcter solidari d’entitat de crè-

dit o societat de garantia recíproca o certificat d’asse-
gurança de caució.

c) Fiança personal i solidària d’altres contribuents
de reconeguda solvència per als supòsits que s’establis-
quen en la normativa tributària.

3. Quan l’interessat no puga aportar les garanties
necessàries per a obtindre la suspensió a què es referix
l’apartat anterior, s’acordarà la suspensió amb la prèvia
prestació d’altres garanties que s’estimen suficients, i
l’òrgan competent podrà modificar la resolució sobre la
suspensió en els casos previstos en el segon paràgraf
de l’apartat següent.

4. El tribunal podrà suspendre l’execució de l’acte
amb dispensa total o parcial de garanties quan la dita
execució puga causar perjuís de difícil o impossible repa-
ració.

En els supòsits a què es referix este apartat, el tribunal
podrà modificar la resolució sobre la suspensió quan
aprecie que no es mantenen les condicions que la van
motivar, quan les garanties aportades han perdut valor
o efectivitat, o quan conega l’existència d’altres béns
o drets susceptibles de ser entregats en garantia que
no hagen sigut coneguts en el moment de dictar-se la
resolució sobre la suspensió.

5. Es podrà suspendre l’execució de l’acte recorre-
gut sense necessitat d’aportar garantia quan s’aprecie
que al dictar-lo s’ha pogut incórrer en error aritmètic,
material o de fet.

6. Si la reclamació no afecta la totalitat del deute
tributari, la suspensió es referirà a la part reclamada,
i quedarà obligat el reclamant a ingressar la quantitat
restant.
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7. La suspensió de l’execució de l’acte es mantindrà
durant la tramitació del procediment economicoadmi-
nistratiu en totes les seues instàncies.

La suspensió produïda en el recurs de reposició es
podrà mantindre en la via economicoadministrativa en
les condicions que es determinen reglamentàriament.

8. Es mantindrà la suspensió produïda en via admi-
nistrativa quan l’interessat comunique a l’Administració
tributària en el termini d’interposició del recurs conten-
ciós administratiu que ha interposat este recurs i n’ha
so�icitat la suspensió. La dita suspensió continuarà, sem-
pre que la garantia que s’haja aportat en via adminis-
trativa conserve la seua vigència i eficàcia, fins que l’òr-
gan judicial adopte la decisió que corresponga en relació
amb la suspensió so�icitada.

Tractant-se de sancions, la suspensió es mantindrà,
en els termes previstos en el paràgraf anterior i sense
necessitat de prestar garantia, fins que s’adopte la deci-
sió judicial.

9. Quan haja d’ingressar-se totalment o parcialment
l’import derivat de l’acte impugnat com a conseqüència
de la resolució de la reclamació, es liquidarà interés de
demora per tot el període de suspensió, tenint en con-
sideració el que disposa l’apartat 4 de l’article 26 i en
l’apartat 3 de l’article 212 d’esta llei.

10. Quan es tracte d’actes que no tinguen com a
objecte un deute tributari o quantitat líquida, el tribunal
podrà suspendre la seua execució quan així ho so�icite
l’interessat i justifique que la seua execució puga causar
perjuís d’impossible o difícil reparació.

11. L’execució de l’acte o resolució impugnat per
mitjà d’un recurs extraordinari de revisió no podrà sus-
pendre’s en cap cas.

12. Reglamentàriament es regularan els requisits,
òrgans competents i procediment per a la tramitació
i resolució de les so�icituds de suspensió.

SECCIÓ 2a. PROCEDIMENT GENERAL
ECONOMICOADMINISTRATIU

Article 234. Normes generals.

1. Les reclamacions economicoadministratives es
tramitaran en única o primera instància amb els recursos
que esta llei establix.

2. El procediment s’impulsarà d’ofici amb subjecció
als terminis establits, que no seran susceptibles de
pròrroga ni necessitaran que se’n declare la finalització.

3. Tots els actes i resolucions que afecten els inte-
ressats o posen terme en qualsevol instància a una recla-
mació economicoadministrativa seran notificats a
aquells en el domicili assenyalat o, si no n’hi ha, en
la secretaria del tribunal corresponent, per mitjà d’en-
trega o depòsit de la còpia íntegra del seu text.

La notificació ha d’expressar si l’acte o resolució és
o no definitiu en via economicoadministrativa i, si és
el cas, els recursos que siguen procedents, l’òrgan davant
el qual hagen de presentar-se i el termini per a inter-
posar-los, sense que això impedisca que els interessats
puguen exercitar qualsevol altre recurs que estimen per-
tinent.

4. El procediment economicoadministratiu serà gra-
tuït. No obstant això, si la reclamació o el recurs resulta
desestimat i l’òrgan economicoadministratiu aprecia
temeritat o mala fe, podrà exigir-se al reclamant que
sufrague les costes del procediment, segons els criteris
que es fixen reglamentàriament.

5. El procediment economicoadministratiu es regu-
larà d’acord amb les disposicions previstes en este capí-
tol i en les disposicions reglamentàries que es dicten
en el seu desplegament.

Subsecció 1a. Procediment en única o primera
instància

Article 235. Iniciació.

1. La reclamació economicoadministrativa en única
o primera instància s’interposarà en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acte impug-
nat, des de l’endemà d’aquell en què es produïsquen
els efectes del silenci administratiu o des de l’endemà
d’aquell en què quede constància de la realització o omis-
sió de la retenció o ingrés a compte, de la repercussió
motiu de la reclamació o de la substitució derivada de
les relacions entre el substitut i el contribuent.

Tractant-se de reclamacions relatives a l’obligació
d’expedir i entregar factura que incumbix a empresaris
i professionals, el termini a què es referix el paràgraf
anterior començarà a comptar-se transcorregut un mes
des que s’haja requerit formalment el compliment de
la dita obligació.

En el supòsit de deutes de venciment periòdic i noti-
ficació co�ectiva, el termini per a la interposició es com-
putarà a partir de l’endemà de finalització del període
voluntari de pagament.

2. El procediment ha d’iniciar-se per mitjà d’escrit
que podrà limitar-se a so�icitar que es tinga per inter-
posada, identificant el reclamant, l’acte o actuació contra
el qual es reclama, el domicili per a notificacions i el
tribunal davant del qual s’interposa. Així mateix, el recla-
mant podrà acompanyar les a�egacions en què base
el seu dret.

En els casos de reclamacions relatives a retencions,
ingressos a compte, repercussions, obligació d’expedir
i entregar factura i a les relacions entre el substitut i
el contribuent, l’escrit ha d’identificar també la persona
recorreguda i el seu domicili i adjuntar tots els ante-
cedents que estiguen a disposició del reclamant o en
registres públics.

3. L’escrit d’interposició s’ha de dirigir a l’òrgan
administratiu que ha dictat l’acte reclamable que el reme-
trà al tribunal competent en el termini d’un mes junt
amb l’expedient corresponent, al qual es podrà incor-
porar un informe si es considera convenient.

No obstant això, quan l’escrit d’interposició incloga
a�egacions, l’òrgan administratiu que va dictar l’acte
podrà anu�ar totalment o parcialment l’acte impugnat
abans de la remissió de l’expedient al tribunal dins del
termini assenyalat en el paràgraf anterior, sempre que
no s’haja presentat amb el previ recurs de reposició.
En este cas, es remetrà al tribunal el nou acte dictat
junt amb l’escrit d’interposició.

Si l’òrgan administratiu no ha remés al tribunal l’escrit
d’interposició de la reclamació, bastarà que el reclamant
present davant del tribunal la còpia segellada del dit
escrit perquè la reclamació es puga tramitar i resoldre.

4. En els casos de reclamacions relatives a reten-
cions, ingressos a compte, repercussions, a l’obligació
d’expedir i entregar factura i relacions entre el substitut
i el contribuent, l’escrit d’interposició es dirigirà al tribunal
competent per a resoldre la reclamació.

Article 236. Tramitació.

1. El tribunal, una vegada rebut i, si és el cas, com-
pletat l’expedient, ho posarà de manifest als interessats
que han comparegut en la reclamació i no han formulat
a�egacions en l’escrit d’interposició o les han formulat
però amb la so�icitud expressa d’este tràmit, per un ter-
mini comú d’un mes en què han de presentar l’escrit
d’a�egacions amb aportació de les proves oportunes.

2. En els casos de reclamacions relatives a reten-
cions, ingressos a compte, repercussions, obligació d’ex-
pedir i entregar factura o a les relacions entre el substitut
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i el contribuent, el tribunal notificarà la interposició de
la reclamació a la persona recorreguda perquè compa-
rega, per mitjà d’escrit de mera personació, adjuntant
tots els antecedents que estiguen a la seua disposició
o en registres públics.

3. El tribunal podrà així mateix so�icitar informe a
l’òrgan que va dictar l’acte impugnat, a fi d’aclarir les
qüestions que ho necessiten. El tribunal han de traslladar
l’informe al reclamant perquè hi puga presentar a�ega-
cions.

Reglamentàriament es podran establir supòsits en
què la so�icitud d’este informe tinga caràcter preceptiu.

4. Les proves testificals, pericials i les consistents
en declaració de part es realitzaran per mitjà d’acta nota-
rial o davant del secretari del tribunal o el funcionari
en qui este delegue, el qual estendrà l’acta corresponent.
No serà possible denegar la pràctica de proves relatives
a fets rellevants, però la resolució que concloga la recla-
mació no examinarà les que no siguen pertinents per
al coneixement de les qüestions debatudes, i en este
cas bastarà que la dita resolució incloga una mera enu-
meració d’estes, i decidirà sobre les no practicades.

5. Quan de les a�egacions formulades en l’escrit
d’interposició de la reclamació o dels documents adjun-
tats per l’interessat resulten acreditades totes les dades
necessàries per a resoldre o estes puguen considerar-se
certes, o quan d’aquelles resulte evident un motiu d’i-
nadmissibilitat, es podrà prescindir dels tràmits assenya-
lats en els anteriors apartats d’este article i en l’apar-
tat 3 de l’article 235 d’esta llei.

6. Podran plantejar-se com a qüestions incidentals
aquelles que es referisquen a extrems que, sense cons-
tituir el fons de l’assumpte, hi estiguen relacionades o
amb la validesa del procediment i la resolució de la qual
siga requisit previ i necessari per a la tramitació de la
reclamació, i no es podrà ajornar fins que recaiga acord
sobre el fons de l’assumpte.

Per a la resolució de les qüestions incidentals, el tri-
bunal podrà actuar de forma unipersonal.

La resolució que pose terme a l’incident no serà sus-
ceptible de recurs. Al rebre la resolució de la reclamació,
l’interessat podrà discutir novament l’objecte de la qües-
tió incidental per mitjà del recurs que siga procedent
contra la resolució.

Article 237. Extensió de la revisió en via economicoad-
ministrativa.

1. Les reclamacions i els recursos economicoadmi-
nistratius sotmeten a coneixement de l’òrgan competent
per a la seua resolució totes les qüestions de fet i de
dret que oferisca l’expedient, hagen sigut o no plante-
jades pels interessats, sense que en cap cas puga empit-
jorar la situació inicial del reclamant.

2. Si l’òrgan competent estima pertinent examinar
i resoldre qüestions no plantejades pels interessats les
exposarà a estos perquè puguen formular a�egacions.

Article 238. Terminació.

1. El procediment finalitzarà per renúncia al dret en
què la reclamació es fonamente, per desistiment de la
petició o instància, per caducitat d’esta, per satisfacció
extraprocessal i mitjançant una resolució.

2. Quan es produïsca la renúncia o desistiment del
reclamant, la caducitat de la instància o la satisfacció
extraprocessal, el tribunal acordarà motivadament l’arxi-
vament de les actuacions. Este acord podrà ser adoptat
a través d’òrgans unipersonals.

L’acord d’arxiu d’actuacions podrà revisar-se confor-
me el que disposa l’apartat 6 de l’article 239 d’esta llei.

Article 239. Resolució.

1. Els tribunals no podran abstindre’s de resoldre
cap reclamació sotmesa al seu coneixement sense que
puga a�egar-se dubte racional o deficiència en els pre-
ceptes legals.

2. Les resolucions dictades han de contindre els
antecedents de fet i els fonaments de dret en què es
basen i decidiran totes les qüestions que se susciten
en l’expedient, hagen sigut o no plantejades pels inte-
ressats.

3. La resolució podrà ser estimatòria, desestimatòria
o declarar la inadmissibilitat. La resolució estimatòria
podrà anu�ar totalment o parcialment l’acte impugnat
per raons de dret substantiu o per defectes formals.

Quan la resolució aprecie defectes formals que hagen
disminuït les possibilitats de defensa del reclamant, es
produirà l’anu�ació de l’acte en la part afectada i s’or-
denarà la retroacció de les actuacions al moment en
què es va produir el defecte formal.

4. Es declararà la inadmissibilitat en els supòsits
següents:

a) Quan s’impugnen actes o resolucions no suscep-
tibles de reclamació o recurs en via economicoadmi-
nistrativa.

b) Quan la reclamació s’haja presentat fora de ter-
mini.

c) Quan falte la identificació de l’acte o actuació
contra el qual es reclama.

d) Quan la petició continguda en l’escrit d’interpo-
sició no guarde relació amb l’acte o actuació recorregut.

e) Quan concórreguen defectes de legitimació o de
representació.

f) Quan hi haja un acte ferm i consentit que siga
el fonament exclusiu de l’acte objecte de la reclamació,
quan es recórrega contra actes que reproduïsquen altres
anteriors definitius i ferms o contra actes que siguen
confirmatoris d’altres consentits, així com quan hi haja
cosa jutjada.

Per a declarar la inadmissibilitat el tribunal podrà
actuar de forma unipersonal.

5. La resolució que es dicte tindrà plena eficàcia
respecte dels interessats als quals s’haja notificat l’exis-
tència de la reclamació.

6. Amb caràcter previ, si és el cas, al recurs d’alçada
ordinari, podrà interposar-se davant del tribunal recurs
d’anu�ació en el termini de 15 dies exclusivament en
els casos següents:

a) Quan s’haja declarat incorrectament la inadmis-
sibilitat de la reclamació.

b) Quan s’hagen declarat inexistents les a�egacions
o proves oportunament presentades.

c) Quan s’a�egue l’existència d’incongruència com-
pleta i manifesta de la resolució.

També podrà interposar-se recurs d’anu�ació contra
l’acord d’arxivament d’actuacions a què es referix l’article
anterior.

L’escrit d’interposició inclourà les a�egacions i adjun-
tarà les proves pertinents. El tribunal resoldrà sense més
tràmit en el termini d’un mes; s’entendrà desestimat el
recurs en cas contrari.

7. La doctrina que de forma reiterada establisca el
Tribunal Economicoadministratiu Central vincularà als tri-
bunals economicoadministratius regionals i locals i a la
resta de l’Administració tributària. En cada Tribunal Eco-
nomicoadministratiu, la doctrina establida pel seu Ple
vincularà les Sales i la d’ambdós als òrgans unipersonals.
Les resolucions i els actes de l’Administració tributària
que es fonamenten en la doctrina establida conforme
a este precepte ho faran constar expressament.
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Article 240. Termini de resolució.

1. La duració del procediment en qualsevol de les
seues instàncies serà d’un any comptat des de la inter-
posició de la reclamació. Transcorregut este termini, l’in-
teressat podrà considerar desestimada la reclamació a
fi d’interposar el recurs procedent, el termini del qual
es comptarà a partir de l’endemà de la finalització del
termini d’un any a què es referix este apartat.

El tribunal ha de resoldre expressament en tot cas.
Els terminis per a la interposició dels corresponents recur-
sos començaran a comptar-se des de l’endemà de la
notificació de la resolució expressa.

2. Transcorregut un any des de la iniciació de la
instància corresponent sense haver-se notificat resolució
expressa i sempre que s’haja acordat la suspensió de
l’acte reclamat, deixarà de meritar-se l’interés de demora
en els termes previstos en l’apartat 4 de l’article 26 d’esta
llei.

Subsecció 2a. Recursos en via
economicoadministrativa

Article 241. Recurs d’alçada ordinari.

1. Contra les resolucions dictades en primera ins-
tància pels tribunals economicoadministratius regionals
i locals podrà interposar-se recurs d’alçada ordinari
davant del Tribunal Economicoadministratiu Central en
el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la noti-
ficació de les resolucions.

2. Quan el recurrent haja estat personat en el pro-
cediment en primera instància, l’escrit d’interposició ha
de contindre les a�egacions i adjuntarà les proves opor-
tunes, resultant admissibles únicament les proves que
no han pogut aportar-se en primera instància.

3. Estaran legitimats per a interposar este recurs
els interessats, els directors generals del Ministeri d’Hi-
senda i els directors de departament de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària en les matèries de la seua
competència, així com els òrgans equivalents o assimi-
lats de les comunitats autònomes en matèria de tributs
cedits o recàrrecs sobre tributs de l’Estat.

4. En la resolució del recurs d’alçada ordinari s’a-
plicarà el que disposa l’article 240 d’esta llei.

Article 242. Recurs extraordinari d’alçada per a la uni-
ficació de criteri.

1. Les resolucions dictades pels tribunals economi-
coadministratius regionals i locals que no siguen sus-
ceptibles de recurs d’alçada ordinari podran ser impug-
nades, per mitjà del recurs extraordinari d’alçada per
a la unificació de criteri, pels directors generals del Minis-
teri d’Hisenda o pels directors de departament de l’A-
gència Estatal d’Administració Tributària respecte a les
matèries de la seua competència, així com pels òrgans
equivalents o assimilats de les comunitats autònomes
en matèria de tributs cedits o recàrrecs sobre tributs
de l’Estat, quan estimen greument danyoses i errònies
les dites resolucions, quan no s’adeqüen a la doctrina
del Tribunal Economicoadministratiu Central o quan apli-
quen criteris distints dels emprats per altres tribunals
economicoadministratius regionals o locals.

2. El termini per a interposar el recurs extraordinari
d’alçada per a la unificació de criteri serà de tres mesos
comptats des de l’endemà de la notificació de la reso-
lució.

3. La resolució ha de dictar-se en el termini de sis
mesos i respectarà la situació jurídica particular derivada
de la resolució recorreguda, unificant el criteri aplicable.

4. Els criteris establits en les resolucions d’estos
recursos seran vinculants per als tribunals economicoad-
ministratius i per a la resta de l’Administració tributària.

Article 243. Recurs extraordinari per a la unificació de
doctrina.

1. Contra les resolucions en matèria tributària dic-
tades pel Tribunal Economicoadministratiu Central podrà
interposar-se recurs extraordinari per a la unificació de
doctrina pel director general de Tributs, quan estiga en
desacord amb el contingut de les dites resolucions.

2. Serà competent per a resoldre este recurs la Sala
Especial per a la Unificació de Doctrina, que estarà com-
posta pel president del Tribunal Economicoadministra-
tivu Central, que la presidirà, tres vocals del dit tribunal,
el director general de Tributs, el director general de l’A-
gència Estatal d’Administració Tributària, el director
general o el director del departament de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària del qual depenga funcional-
ment l’òrgan que haja dictat l’acte a què es referix la
resolució objecte del recurs i el president del Consell
per a la Defensa del Contribuent.

3. La resolució que es dicte s’adoptarà per decisió
majoritària dels integrants de la Sala Especial. En cas
d’empat, el president tindrà sempre vot de qualitat.

4. La resolució ha de dictar-se en el termini de sis
mesos i respectarà la situació jurídica particular derivada
de la resolució recorreguda, establint la doctrina apli-
cable.

5. La doctrina establida en les resolucions d’estos
recursos serà vinculant per als tribunals economicoad-
ministratius i per a la resta de l’Administració tributària.

Article 244. Recurs extraordinari de revisió.

1. El recurs extraordinari de revisió podrà interpo-
sar-se pels interessats contra els actes ferms de l’Ad-
ministració tributària i contra les resolucions fermes dels
òrgans economicoadministratius quan concórrega algu-
na de les circumstàncies següents:

a) Que apareguen documents de valor essencial per
a la decisió de l’assumpte que foren posteriors a l’acte
o resolució recorreguts o d’impossible aportació al
mateix temps que es dicten estos i que evidencien l’error
comés.

b) Que al dictar l’acte o la resolució hagen influït
essencialment documents o testimonis declarats falsos
per sentència judicial ferma anterior o posterior a aquella
resolució.

c) Que l’acte o la resolució s’haja dictat com a con-
seqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació
fraudulenta o una altra conducta punible i s’haja declarat
així en virtut de sentència judicial ferma.

2. La legitimació per a interposar este recurs serà
la prevista en l’apartat 3 de l’article 241.

3. Es declararà la inadmissibilitat del recurs quan
s’a�eguen circumstàncies distintes de les previstes en
l’apartat anterior.

4. Serà competent per a resoldre el recurs extraor-
dinari de revisió el Tribunal Economicoadministratiu Cen-
tral.

Per a declarar la inadmissibilitat el tribunal podrà
actuar de forma unipersonal.

5. El recurs s’interposarà en el termini de tres mesos
a comptar del coneixement dels documents o des que
va quedar ferma la sentència judicial.

6. En la resolució del recurs extraordinari de revisió
s’aplicarà el que disposa l’apartat 1 de l’article 240 d’esta
llei.
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SECCIÓ 3a. PROCEDIMENT ABREVIAT DAVANT D’ÒRGANS
UNIPERSONALS

Article 245. Àmbit d’aplicació.

1. Les reclamacions economicoadministratives es
tramitaran pel procediment previst en esta secció:

a) Quan siguen de quantia inferior a la que regla-
mentàriament es determine.

b) Quan s’a�egue exclusivament la inconstituciona-
litat o i�egalitat de normes.

c) Quan s’a�egue exclusivament falta o defecte de
notificació.

d) Quan s’a�egue exclusivament insuficiència de
motivació o incongruència de l’acte impugnat.

e) Quan s’a�eguen exclusivament qüestions relacio-
nades amb la comprovació de valors.

f) Quan concórreguen altres circumstàncies previs-
tes reglamentàriament.

2. Les reclamacions economicoadministratives tra-
mitades per este procediment es resoldran en única ins-
tància pels tribunals economicoadministratius per mitjà
dels òrgans unipersonals que es determinen reglamen-
tàriament.

3. El procediment abreviat davant d’òrgans uniper-
sonals es regularà pel que disposa esta secció, per les
normes reglamentàries que es dicten en el seu desple-
gament i, en defecte de norma expressa, pel que disposa
este capítol.

Article 246. Iniciació.

1. La reclamació ha d’iniciar-se per mitjà d’escrit que
necessàriament ha d’incloure el contingut següent:

a) Identificació del reclamant i de l’acte o actuació
contra el qual es reclama, el domicili per a notificacions
i el tribunal davant del qual s’interposa.

En els casos de reclamacions relatives a retencions,
ingressos a compte, repercussions, obligació d’expedir
i entregar factura o relacions entre el substitut i el con-
tribuent, l’escrit ha d’identificar també la persona recorre-
guda i el seu domicili.

b) A�egacions que es formulen.

A l’escrit d’interposició s’adjuntarà còpia de l’acte que
s’impugna, així com les proves que s’estimen pertinents.

2. La reclamació es dirigirà a l’òrgan a què es referix
l’apartat 3 de l’article 235 d’esta llei, i s’aplicarà allò
que disposa el dit apartat.

Article 247. Tramitació i resolució.

1. Quan l’òrgan economicoadministratiu ho estime
necessari, d’ofici o a instància de l’interessat, convocarà
la celebració d’una vista oral comunicant a l’interessat
el dia i l’hora en què ha de presentar-se a fi de fonamentar
les seues a�egacions.

2. L’òrgan economicoadministratiu podrà dictar una
resolució, inclús amb anterioritat a rebre l’expedient,
sempre que de la documentació presentada pel recla-
mant resulten acreditades totes les dades necessàries
per a resoldre.

3. El termini màxim per a notificar la resolució serà
de sis mesos comptats des de la interposició de la recla-
mació. Transcorregut este termini sense que s’haja noti-
ficat la resolució expressa, l’interessat podrà considerar
desestimada la reclamació a fi d’interposar el recurs pro-
cedent, el termini del qual es comptarà a partir de l’en-
demà de la finalització del termini de sis mesos a què
es referix este apartat.

L’òrgan economicoadministratiu ha de resoldre
expressament en tot cas. El termini per a la interposició

del recurs que siga procedent començarà a comptar-se
des de l’endemà de la notificació de la resolució expressa.

4. Transcorreguts sis mesos des de la interposició
de la reclamació sense haver-se notificat resolució
expressa i sempre que s’haja acordat la suspensió de
l’acte reclamat, deixarà de meritar-se l’interés de demora
en els termes previstos en l’apartat 4 de l’article 26 d’esta
llei.

Article 248. Recursos.

Contra les resolucions que es dicten en el procedi-
ment previst en esta secció no podrà interposar-se recurs
d’alçada ordinari, però podran procedir, si és el cas, els
altres recursos regulats en la secció anterior.

SECCIÓ 4a. RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

Article 249. Recurs contenciós administratiu.

Les resolucions que posen fi a la via economicoad-
ministrativa seran susceptibles de recurs contenciós
administratiu davant de l’òrgan jurisdiccional competent.

Disposició addicional primera. Exaccions parafiscals.

Les exaccions parafiscals participen de la naturalesa
dels tributs i es regixen per esta llei en defecte de nor-
mativa específica.

Disposició addicional segona. Normativa aplicable als
recursos públics de la Seguretat Social.

Esta llei no s’aplicarà als recursos públics que corres-
ponguen a la Tresoreria General de la Seguretat Social,
que es regiran per la normativa específica.

Disposició addicional tercera. Ciutats amb Estatut d’Au-
tonomia de Ceuta i Melilla.

A efectes del que preveu esta llei, les referències rea-
litzades a les comunitats autònomes s’entendran apli-
cables a les Ciutats amb Estatut d’Autonomia de Ceuta
i Melilla, sense perjuí del que establixen les lleis orgà-
niques que aproven els Estatuts d’Autonomia de les dites
ciutats.

Disposició addicional quarta. Normes relatives a les
Hisendes Locals.

1. La normativa aplicable als tributs i restants ingres-
sos de dret públic de les entitats locals en matèria de
recurs de reposició i reclamacions economicoadminis-
tratives serà la prevista en les disposicions reguladores
de les Hisendes Locals.

2. El que disposa l’apartat 3 de l’article 32 d’esta
llei serà aplicable a la devolució d’ingressos indeguts
derivats de pagaments fraccionats de deutes de noti-
ficació co�ectiva i periòdica realitzats a les entitats locals.

3. Les entitats locals, dins de l’àmbit de les seues
competències, podran desplegar el que disposa esta llei
per mitjà de l’aprovació de les corresponents ordenances
fiscals.

Disposició addicional quinta. Declaracions censals.

1. Les persones o entitats que desenvolupen o
vagen a desenvolupar en territori espanyol activitats
empresarials o professionals o satisfacen rendiments
subjectes a retenció han de comunicar a l’Administració
tributària a través de les corresponents declaracions cen-
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sals la seua alta en el Cens d’Empresaris, Professionals
i Retenidors, les modificacions que es produïsquen en
la seua situació tributària i la baixa en este cens. El Cens
d’Empresaris, Professionals i Retenidors formarà part del
Cens d’Obligats Tributaris. En este últim figurarà la tota-
litat de persones físiques o jurídiques i entitats a què
es referix l’article 35 de la Llei General Tributària, iden-
tificades a efectes fiscals a Espanya.

Les declaracions censals serviran, així mateix, per a
comunicar l’inici de les activitats econòmiques que
desenvolupen, les modificacions que els afecten i el ces-
sament en estes. Als efectes del que disposa este article,
tindran la consideració d’empresaris o professionals els
qui tinguen esta condició d’acord amb les disposicions
pròpies de l’Impost sobre el Valor Afegit, inclús quan
desenvolupen la seua activitat fora del territori d’aplicació
d’este impost.

2. Reglamentàriament es regularà el contingut, la
forma i els terminis per a la presentació d’estes decla-
racions censals.

3. La declaració censal d’alta en el Cens d’Empre-
saris, Professionals i Retenidors contindrà, almenys, la
informació següent:

a) El nom i els cognoms o la raó social del declarant.
b) El número d’identificació fiscal si es tracta d’una

persona física que ho tinga atribuït. Si es tracta de per-
sones jurídiques o entitats de l’apartat 4 de l’article 35
de la Llei General Tributària, la declaració d’alta servirà
per a so�icitar este número, per a la qual cosa han d’a-
portar la documentació que s’establisca reglamentària-
ment i completar la resta de la informació que s’indica
en este apartat. De la mateixa manera procediran les
persones físiques sense número d’identificació fiscal que
resulten obligades a la presentació de la declaració cen-
sal d’alta, perquè hagen de realitzar activitats econò-
miques o hagen de satisfer rendiments subjectes a reten-
ció.

c) El domicili fiscal, i el seu domicili social, quan
siga distint d’aquell.

d) La relació d’establiments i locals on s’hagen de
desenvolupar activitats econòmiques, amb identificació
de la comunitat autònoma, província, municipi, i adreça
completa de cada un d’ells.

e) La classificació de les activitats econòmiques que
vaja a desenvolupar segons la codificació d’activitats
establida a efectes de l’Impost sobre Activitats Econò-
miques.

f) L’àmbit territorial en què vaja a desenvolupar les
seues activitats econòmiques, distingint si es tracta d’àm-
bit nacional, de la Unió Europea o internacional. A estos
efectes, el contribuent que vaja a operar en la Unió Euro-
pea so�icitarà la seua alta en el Registre d’operadors
intracomunitaris en els termes que es definisquen regla-
mentàriament.

g) La condició de persona o entitat resident o no
resident. En este últim cas, s’especificarà si compta o
no amb establiments permanents, identificant-se tots
ells, amb independència que estos hagen de donar-se
d’alta individualment. Si es tracta d’un establiment per-
manent, en la declaració d’alta s’identificarà la persona
o entitat no resident de què depenga, així com la resta
dels establiments permanents de la dita persona o entitat
que s’hagen donat d’alta en el Cens d’Empresaris, Pro-
fessionals i Retenidors.

h) El règim de tributació en l’Impost sobre Societats,
en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o
en l’Impost sobre la Renda si no Residents, segons corres-
ponga, amb menció expressa dels règims i modalitats
de tributació que li siguen d’aplicació i els pagaments
a compte que li incumbisquen.

i) El règim de tributació en l’Impost sobre el Valor
Afegit, amb referència a les obligacions periòdiques deri-

vades d’este impost que li corresponguen i el termini
previst per a l’inici de l’activitat, distingint el previst per
a l’inici de les adquisicions i importacions de béns i ser-
vicis del previst per a les entregues de béns i prestacions
de servicis que constituïxen l’objecte de la seua activitat,
en el cas que l’un i l’altre siguen diferents.

j) El règim de tributació en els impostos que es deter-
minen reglamentàriament.

k) En el cas en què es tracte d’entitats en constitució,
la declaració d’alta contindrà, almenys, les dades iden-
tificatives i domicili complet de les persones o entitats
que promoguen la seua constitució.

4. La declaració censal de modificació contindrà
qualsevol variació que afecte les dades consignades en
la declaració d’alta o en qualsevol altra declaració de
modificació anterior, en els termes que s’establisquen
reglamentàriament.

5. La declaració censal de baixa es presentarà quan
es produïsca el cessament efectiu en totes les activitats
a què es referix este article, d’acord amb el que es dis-
pose reglamentàriament.

6. L’Administració tributària portarà conjuntament
amb el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors un
Registre d’operadors intracomunitaris en el qual es dona-
ran d’alta els subjectes passius de l’Impost sobre el Valor
Afegit que realitzen entregues i adquisicions intracomu-
nitàries de béns, així com determinades prestacions de
servicis en els termes que s’establisquen reglamentà-
riament.

7. Les persones o entitats a què es referix l’apartat
u d’este article podran resultar exonerades reglamen-
tàriament de presentar altres declaracions de contingut
o finalitat censal establides per les normes pròpies de
cada tribut.

8. Les societats en constitució que presenten el
document únic electrònic per a realitzar telemàticament
els seus tràmits de constitució, d’acord amb el que pre-
veu la Llei 7/2003, d’1 d’abril, de societat limitada Nova
Empresa, per la qual es modifica la Llei 2/1995, de
23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada,
quedaran exonerades de l’obligació de presentar la decla-
ració censal d’alta, però quedaran obligades a la pre-
sentació posterior de les declaracions de modificació que
corresponguen en la mesura que varie o haja d’ampliar-se
la informació i circumstàncies contingudes en este docu-
ment únic electrònic.

Disposició addicional sexta. Número d’identificació fiscal.

1. Tota persona física o jurídica, així com les entitats
sense personalitat a què es referix l’apartat 4 de l’article
35 d’esta llei, tindran un número d’identificació fiscal
per a les seues relacions de naturalesa o amb trans-
cendència tributària.

Este número d’identificació fiscal serà facilitat per
l’Administració General de l’Estat, d’ofici o a instància
de l’interessat.

Reglamentàriament es regularà el procediment d’as-
signació i revocació, la composició del número d’iden-
tificació fiscal i la forma en què ha d’utilitzar-se en les
relacions de naturalesa o amb transcendència tributària.

2. En particular, els que entreguen o confien a enti-
tats de crèdit fons, béns o valors en forma de depòsits
o altres d’anàlogues, demanen d’aquelles crèdits o prés-
tecs de qualsevol naturalesa o realitzen qualsevol altra
operació financera amb una entitat de crèdit han de
comunicar prèviament el seu número d’identificació fis-
cal a la dita entitat.

L’esmentada obligació serà exigible encara que les
operacions actives o passives que es realitzen amb les
entitats de crèdit tinguen un caràcter transitori.

Reglamentàriament es podran establir regles espe-
cials i excepcions a l’esmentada obligació, així com les
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obligacions d’informació que han de complir les entitats
de crèdit en estos supòsits.

3. Les entitats de crèdit no podran lliurar xecs contra
l’entrega d’efectiu, béns, valors o altres xecs sense la
comunicació del número d’identificació fiscal de l’accep-
tant, quedant constància del lliurament i de la identi-
ficació de l’acceptant. S’exceptua de l’anterior els xecs
lliurats contra un compte bancari.

De la mateixa manera, les entitats de crèdit exigiran
la comunicació del número d’identificació fiscal a les
persones o entitats que presenten al cobrament, quan
l’abonament no es realitze en un compte bancari, xecs
emesos per una entitat de crèdit. També ho exigiran
en cas de xecs lliurats per persones distintes per quantia
superior a 3.000 euros. En ambdós casos ha de quedar
constància del pagament del xec així com de la iden-
tificació del tenidor que el presente al cobrament.

Reglamentàriament s’establirà la forma en què les
entitats de crèdit han de deixar constància i comunicar
a l’Administració tributària les dades a què es referixen
els paràgrafs anteriors.

Disposició addicional sèptima. Responsabilitat solidària
de les comunitats autònomes i de les corporacions
locals.

1. Les comunitats autònomes són responsables soli-
dàries respecte del pagament dels deutes tributaris con-
tretes per les entitats de dret públic que en depenguen,
societats mercantils el capital social de les quals per-
tanga íntegrament a la comunitat autònoma o institu-
cions associatives voluntàries públiques en què partici-
pen, en proporció a les seues respectives quotes i sense
perjuí del dret de repetir que els puga assistir, si és el
cas.

2. Les corporacions locals són responsables solidà-
ries respecte del pagament dels deutes tributaris con-
tretes per les entitats a què es referixen els paràgrafs
b) i c) de l’apartat 3 de l’article 85 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
així com de les que, si és el cas, es contraguen per
les mancomunitats, comarques, àrees metropolitanes,
entitats d’àmbit inferior al municipi i per qualssevol ins-
titucions associatives voluntàries públiques en què aque-
lles participen, en proporció a les seues respectives quo-
tes i sense perjuí del dret de repetir que els puga assistir,
si és el cas.

Disposició addicional octava. Procediments concursals.

El que disposa esta llei s’aplicarà d’acord amb el que
establix la legislació concursal vigent en cada moment.

Disposició addicional novena. Competències en matè-
ria del deure d’informació.

A efectes de l’apartat 1 de l’article 8 de la Llei Orgà-
nica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret
a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia
Imatge, es considerarà autoritat competent el ministre
d’Hisenda, l’òrgan equivalent de les comunitats autòno-
mes, l’òrgan de govern de les entitats locals, els directors
de departament de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària i els seus delegats territorials.

Disposició addicional deu. Exacció de la responsabilitat
civil per delicte contra la Hisenda Pública.

1. En els procediments per delicte contra la Hisenda
Pública, la responsabilitat civil comprendrà la totalitat
del deute tributari no ingressat, inclosos els seus inte-
ressos de demora, i s’exigirà pel procediment adminis-
tratiu de constrenyiment.

2. Una vegada que siga ferma la sentència, el jutge
o tribunal a qui competisca l’execució remetrà testimoni
als òrgans de l’Administració tributària, i ordenarà que
es procedisca a la seua exacció. De la mateixa forma
es procedirà quan el jutge o tribunal hagen acordat l’exe-
cució provisional d’una sentència recorreguda.

3. Quan s’haja acordat el fraccionament de paga-
ment de la responsabilitat civil conforme a l’article 125
del Codi Penal, el jutge o tribunal ho comunicarà a l’Ad-
ministració tributària. En este cas, el procediment de
constrenyiment s’iniciarà si el responsable civil del delicte
incomplix els termes del fraccionament.

4. L’Administració tributària informarà el jutge o tri-
bunal sentenciador, als efectes de l’article 117.3 de la
Constitució Espanyola, de la tramitació i, si és el cas,
dels incidents relatius a l’execució encomanada.

Disposició addicional onze. Reclamacions economi-
coadministratives en altres matèries.

1. Podrà interposar-se reclamació economicoadmi-
nistrativa, amb la prèvia interposició potestativa de recurs
de reposició, contra les resolucions i els actes de tràmit
que decidisquen, directament o indirectament, el fons
de l’assumpte relatiu a les matèries següents:

a) Els actes recaptatoris de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària relatius a ingressos de dret públic
de l’Estat i de les entitats de dret públic vinculades o
dependents de l’Administració General de l’Estat o rela-
tius a ingressos de dret públic, tributaris o no tributaris,
d’una altra Administració pública.

b) El reconeixement o la liquidació per autoritats
o organismes dels Ministeris d’Hisenda i d’Economia d’o-
bligacions del Tresor Públic i les qüestions relacionades
amb les operacions de pagament per estos òrgans a
càrrec del Tresor.

c) El reconeixement i pagament de qualsevol classe
de pensions i drets passius que siga competència del
Ministeri d’Hisenda.

2. No s’admetran reclamacions economicoadminis-
tratives respecte als actes següents:

a) Els que donen lloc a reclamació en via adminis-
trativa prèvia a la judicial, civil o laboral o posen fi a
la dita via.

b) Els dictats en procediments en què estiga reser-
vada al ministre competent la resolució que ultime la
via administrativa.

c) Els dictats en virtut d’una llei que els excloga
de reclamació economicoadministrativa.

3. Estarà legitimat per a interposar reclamació eco-
nomicoadministrativa contra els actes relatius a les matè-
ries a què es referix l’apartat 1 qualsevol persona els
interessos legítims de les quals resulten afectats per l’ac-
te administratiu, així com l’interventor general de l’Ad-
ministració de l’Estat o els seus delegats, en les matèries
a què s’estenga la funció fiscalitzadora que li conferis-
quen les disposicions vigents.

4. No estaran legitimats per a interposar reclamació
economicoadministrativa contra els actes relatius a les
matèries a què es referix l’apartat 1:

a) Els funcionaris i empleats públics excepte en els
casos en què immediatament i directament es vulnere
un dret que en particular els estiga reconegut o resulten
afectats els seus interessos legítims.

b) Els particulars quan obren per delegació de l’Ad-
ministració o com a agents o mandataris en esta.

c) Els denunciants.
d) Els qui assumisquen obligacions en virtut de pac-

te o contracte.
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e) Els organismes o òrgans que han dictat l’acte
impugnat, així com qualsevol altra entitat pel mer fet
de ser destinatària dels fons gestionats per mitjà d’este
acte.

5. Podran interposar el recurs d’alçada ordinari les
persones o òrgans previstos en l’apartat 3 d’esta dis-
posició addicional i els òrgans directius dels Ministeris
d’Hisenda i d’Economia que es determinen reglamen-
tàriament en matèries de la seua competència.

6. Podran interposar el recurs extraordinari d’alçada
per a la unificació de criteri els òrgans directius dels
Ministeris d’Hisenda i d’Economia que es determinen
reglamentàriament.

7. Podran interposar el recurs extraordinari de revi-
sió les persones o òrgans previstos en l’apartat 3 d’esta
disposició addicional, i els òrgans directius dels Ministeris
d’Hisenda i d’Economia que es determinen reglamen-
tàriament en matèries de la seua competència.

8. Excepte el que disposen els apartats anteriors,
en les reclamacions economicoadministratives regulades
en la present disposició addicional s’aplicaran les normes
reguladores de les reclamacions economicoadministra-
tives en matèria tributària contingudes en esta llei.

Disposició addicional dotze. Composició dels tribunals
economicoadministratius.

El president i els vocals dels tribunals economicoad-
ministratius seran nomenats entre funcionaris de l’Estat
i els seus organismes autònoms, de les comunitats autò-
nomes i entre funcionaris d’Administració local amb
Habilitació de Caràcter Nacional, que reunisquen els
requisits i condicions que reglamentàriament es deter-
minen, actuant com a secretari un Advocat de l’Estat.

Disposició addicional tretzena. Participació de les
comunitats autònomes en els tribunals economicoad-
ministratius.

1. D’acord amb el que disposa l’article 20 de la Llei
Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament
de les Comunitats Autònomes, la participació de les
comunitats autònomes en els tribunals economicoadmi-
nistratius regionals de l’Estat, podrà realitzar-se, en els
termes que s’establisquen reglamentàriament, de les
maneres següents:

a) Per mitjà del nomenament de funcionaris de les
comunitats autònomes conforme a allò que indica la
disposició addicional dotze d’esta llei.

b) Per mitjà de la creació, en el si del Tribunal Eco-
nomicoadministratiu Regional, i en virtut de conveni cele-
brat entre el Ministeri d’Hisenda i la Conselleria com-
petent de la comunitat autònoma, d’una Sala Especial
que estarà presidida pel president del Tribunal i integrada
pels vocals d’este que es determinen reglamentàriament
i pel seu secretari, així com per l’òrgan economicoad-
ministratiu de la comunitat autònoma, que actuarà com
a Sala del Tribunal respecte de les reclamacions relatives
exclusivament a tributs cedits o a aquells tributs de l’Estat
el rendiment dels quals corresponga en la seua totalitat
a la comunitat autònoma.

2. A falta de conveni es procedirà en la forma pre-
vista en el paràgraf a) anterior, segons s’establisca regla-
mentàriament.

Disposició addicional catorzena. Quantia de les recla-
macions economicoadministratives.

Amb efectes per a les reclamacions economicoad-
ministratives que s’interposen a partir de l’entrada en
vigor d’esta llei les quanties a què es referixen els parà-

grafs a) i b) de l’apartat 2 de l’article 10 del Reial Decret
391/1996, d’1 de març, pel qual s’aprova el Reglament
de Procediment de les Reclamacions Economicoadmi-
nistratives quedaran fixades en 150.000 i 1.800.000
euros, respectivament, fins que s’aprove un nou Regla-
ment de desplegament en matèria economicoadminis-
trativa.

Disposició addicional quinzena. Normes relatives al
Cadastre Immobiliari.

1. Les infraccions i sancions en matèria cadastral
es regiran per la seua normativa específica.

2. L’article 27 d’esta llei relatiu als recàrrecs per
declaració extemporània sense requeriment previ no serà
aplicable a les declaracions cadastrals.

3. En matèria de notificació de valors cadastrals,
esta llei s’aplicarà supletòriament respecte al que disposa
la normativa específica cadastral.

Disposició addicional setzena. Utilització de mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics en les reclama-
cions economicoadministratives.

1. Podran utilitzar-se mitjans electrònics, informàtics
o telemàtics per a la interposició, tramitació i resolució
de les reclamacions economicoadministratives.

2. Podran emprar-se els dits mitjans per a les noti-
ficacions que han de realitzar-se quan l’interessat els
haja assenyalat com a preferents o n’haja consentit
expressament la utilització.

3. Els documents que integren un expedient corres-
ponent a una reclamació economicoadministrativa
podran obtindre’s per mitjà de l’ocupació dels mitjans
a què es referix l’apartat 1 d’esta disposició.

4. El ministre d’Hisenda regularà els aspectes neces-
saris per a la implantació d’estes mesures i crearà els
registres telemàtics que corresponguen.

Disposició transitòria primera. Recàrrecs del període
executiu, interés de demora i interés legal i respon-
sabilitat en contractes i subcontractes.

1. El que disposa l’article 28 d’esta llei s’aplicarà
als deutes tributaris el període executiu dels quals s’inicie
a partir de l’entrada en vigor d’esta.

2. El que disposen els apartats 4 i 6 de l’article 26
i en l’apartat 2 de l’article 33 en matèria d’interés de
demora i interés legal s’aplicarà als procediments, escrits
i so�icituds que s’inicien o presenten a partir de l’entrada
en vigor d’esta llei.

3. El supòsit de responsabilitat a què es referix el
paràgraf f) de l’apartat 1 de l’article 43 d’esta llei no
s’aplicarà a les obres o prestacions de servicis contrac-
tades o subcontractades i l’execució o prestació de les
quals s’haja iniciat abans de l’entrada en vigor d’esta
llei.

Disposició transitòria segona. Consultes tributàries
escrites i informació sobre el valor de béns immobles.

1. El que disposen els articles 88 i 89 d’esta llei
s’aplicarà a les consultes tributàries escrites que es pre-
senten a partir de l’1 de juliol del 2004. Les consultes
presentades abans d’eixa data es regiran pel que dis-
posen l’article 107 de la Llei 230/1963, de 28 de desem-
bre, General Tributària, i l’article 8 de la Llei 1/1998,
de 26 de febrer, de Drets i Garanties dels Contribuents.

2. El que disposa l’article 90 d’esta llei relatiu a la
informació sobre el valor de béns immobles s’aplicarà
als procediments, escrits i so�icituds que s’inicien o pre-
senten a partir de l’entrada en vigor d’esta llei.
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Disposició transitòria tercera. Procediments tributaris.

1. Els procediments tributaris iniciats abans de la
data d’entrada en vigor d’esta llei es regiran per la nor-
mativa anterior a la dita data fins a la seua conclusió
excepte el que disposa l’apartat següent.

2. S’aplicaran als procediments iniciats abans de la
data d’entrada en vigor d’esta llei els articles següents:

a) L’apartat 2 de l’article 62 d’esta Llei, relatiu als
terminis de pagament en període voluntari, quan la liqui-
dació administrativa es notifique a partir de l’entrada
en vigor d’esta llei.

b) L’apartat 2 de l’article 112 d’esta llei, relatiu a
la notificació per compareixença, quan les publicacions
es realitzen a partir de l’entrada en vigor d’esta llei.

c) L’apartat 3 de l’article 188 d’esta llei, relatiu a
la reducció del 25 per cent de la sanció, quan l’ingrés
es realitze a partir de l’entrada en vigor d’esta llei.

També s’aplicarà la reducció del 25 per cent prevista
en l’apartat 3 de l’article 188 d’esta llei quan a partir
de l’entrada en vigor d’esta llei s’efectue l’ingrés de les
sancions recorregudes amb anterioritat i es desistisca,
abans del 31 de desembre del 2004, del recurs o recla-
mació interposat contra la sanció i, si és el cas, del recurs
o reclamació interposat contra la liquidació de què derive
la sanció.

d) L’apartat 3 de l’article 212 d’esta llei, relatiu als
efectes de la interposició de recursos o reclamacions
contra sancions.

e) L’apartat 1 de l’article 223 d’esta llei, relatiu al
termini d’interposició del recurs de reposició, quan l’acte
o resolució objecte del recurs es notifique a partir de
l’entrada en vigor d’esta llei.

3. Els articles 15 i 159 d’esta llei, relatius a la decla-
ració del conflicte en l’aplicació de la norma tributària,
s’aplicarà quan els actes o negocis objecte de l’informe
s’hagen realitzat a partir de l’entrada en vigor d’esta llei.
Als actes o negocis anteriors se’ls aplicarà, si és el cas,
el que disposa l’article 24 de la Llei 230/1963, de 28
de desembre, General Tributària.

Disposició transitòria quarta. Infraccions i sancions tri-
butàries.

1. Esta llei s’aplicarà a les infraccions tributàries
comeses amb anterioritat a la seua entrada en vigor,
sempre que la seua aplicació resulte més favorable per
al subjecte infractor i la sanció imposada no haja adquirit
fermesa.

La revisió de les sancions no fermes i l’aplicació de
la nova normativa es realitzarà pels òrgans administratius
i jurisdiccionals que estiguen coneixent de les reclama-
cions i recursos, amb la prèvia audiència a l’interessat.

2. Els procediments sancionadors en matèria tribu-
tària iniciats abans de l’1 de juliol del 2004 han de con-
cloure abans del 31 de desembre del 2004, sense que
se’ls aplique el termini màxim de resolució previst en
l’apartat 3 de l’article 34 de la Llei 1/1998, de 26 de
febrer, de Drets i Garanties dels Contribuents, i en l’article
36 del Reial Decret 1930/1998, d’11 de setembre, pel
qual es desplega el règim sancionador tributari i s’in-
troduïxen les adequacions necessàries en el Reial Decret
939/1986, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Inspecció dels Tributs.

Disposició transitòria quinta. Reclamacions economi-
coadministratives.

1. Esta llei s’aplicarà a les reclamacions o recursos
que s’interposen a partir de la data d’entrada en vigor
d’esta. A les interposades amb anterioritat se’ls aplicarà

la normativa anterior a la dita data fins a la seua con-
clusió.

2. El termini a què es referix l’apartat 1 de l’article
235 d’esta llei relatiu a la interposició de les reclamacions
economicoadministratives s’aplicarà quan l’acte o reso-
lució objecte de la reclamació es notifique a partir de
l’entrada en vigor d’esta llei.

3. El que disposa l’apartat 2 de l’article 240 d’esta
llei s’aplicarà a les reclamacions economicoadministra-
tives que s’interposen a partir d’un any des de l’entrada
en vigor d’esta llei.

4. El procediment abreviat regulat en la secció 3a
del capítol IV del títol V d’esta llei s’aplicarà a les recla-
macions economicoadministratives que s’interposen a
partir d’un any des de l’entrada en vigor d’esta llei.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Excepte el que disposen les disposicions tran-
sitòries d’esta llei, a l’entrada en vigor d’esta llei quedaran
derogades totes les disposicions que s’oposen al que
establix esta i, entre altres, les normes següents:

a) La Llei 230/1963, de 28 de desembre, General
Tributària.

b) La Llei 1/1998, de 26 de febrer, de Drets i Garan-
ties dels Contribuents.

c) La Llei 34/1980, de 21 de juny, de Reforma del
Procediment Tributari.

d) La Llei 39/1980, de 5 de juliol, de Bases sobre
Procediment Economicoadministratiu.

e) El Reial Decret Legislatiu 2795/1980, de 12 de
desembre, pel qual s’articula la Llei 39/1980, de 5 de
juliol, de Bases sobre Procediment Economicoadminis-
tratiu.

f) La Llei 10/1985, de 26 d’abril, de modificació
parcial de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General
Tributària.

g) La Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació
parcial de la Llei General Tributària.

h) De la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de Pres-
supostos Generals de l’Estat per a 1988, l’article 113
relatiu al Número d’Identificació Fiscal.

i) De la Llei 37/1988, de 28 de desembre, de Pres-
supostos Generals de l’Estat per a 1989, l’article 107
relatiu a les declaracions censals.

j) De la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la
qual es regulen les mesures fiscals i administratives del
nou sistema de finançament de les comunitats autòno-
mes de règim comú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia,
el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 51 relativa a
la competència per a resoldre els expedients de frau
de llei.

2. Les normes reglamentàries dictades en desple-
gament dels textos derogats a què es referix l’apartat
anterior continuaran vigents, en tant no s’oposen al que
preveu esta llei, fins a l’entrada en vigor de les distintes
normes reglamentàries que puguen dictar-se en desple-
gament d’esta llei.

3. Les referències contingudes en normes vigents
a les disposicions que es deroguen expressament han
d’entendre’s efectuades a les disposicions d’esta llei que
regulen la mateixa matèria que aquelles.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril, de Taxes i Preus públics.

L’article 6t de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes
i Preus Públics, quedarà redactat de la forma següent:

«Article 6t. Concepte.
Taxes són els tributs el fet imposable dels quals

consistix en la utilització privativa o l’aprofitament



158 Dijous 1 gener 2004 Suplement núm. 1

especial del domini públic, la prestació de servicis
o la realització d’activitats en règim de dret públic
que es referisquen, afecten o beneficien de manera
particular l’obligat tributari, quan els servicis o acti-
vitats no siguen de so�icitud o recepció voluntària
per als obligats tributaris o no es presten o realitzen
pel sector privat.»

Disposició final segona. Modificació del Reial Decret
Legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei General Pressupostària.

L’apartat 1 de l’article 32 del Reial Decret Legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei General Pressupostària, quedarà
redactat de la forma següent:

«1. Als fins previstos en l’article anterior, la
Hisenda de l’Estat ostentarà, entre altres, les prerro-
gatives regulades en els articles 77, 78, 79, 80,
93, 94, 109, 110, 111, 112, 160 i 161 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.»

Disposició final tercera. Modificació de la Llei 19/1991,
de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni:

Els apartats u i dos de l’article 6 de la Llei 19/1991,
de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, quedaran
redactats de la forma següent:

«U. Els subjectes passius no residents en terri-
tori espanyol estaran obligats a nomenar una per-
sona física o jurídica amb residència a Espanya per-
què els represente davant de l’Administració tri-
butària en relació amb les seues obligacions per
este impost, quan operen per mediació d’un esta-
bliment permanent o quan per la quantia i carac-
terístiques del patrimoni del subjecte passiu situat
en territori espanyol, així ho requerisca l’Adminis-
tració tributària, i a comunicar este nomenament,
degudament acreditat, abans de la fi del termini
de declaració de l’impost.

Dos. L’incompliment de l’obligació a què es
referix l’apartat u constituirà una infracció tributària
greu i la sanció consistirà en multa pecuniària fixa
de 1.000 euros.

La sanció imposada conforme als paràgrafs ante-
riors es graduarà incrementant la quantia resultant
en un 100 per cent si es produïx la comissió repe-
tida d’infraccions tributàries.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu
este apartat es reduirà conforme al que disposa
l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei General Tri-
butària.»

Disposició final quarta. Modificació de la Llei 29/1987,
de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions
i Donacions:

U. L’apartat 2 de l’article 18 de la Llei 29/1987,
de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i
Donacions, quedarà redactat de la forma següent:

«2. Els interessats han de consignar en la decla-
ració que estan obligats a presentar segons l’article
31 el valor real que atribuïxen a cada un dels béns
i drets inclosos en la declaració de l’impost. Este
valor prevaldrà sobre el comprovat si fóra superior.

Si el valor a què es referix el paràgraf anterior
no ha sigut comunicat, se’ls concedirà un termini
de deu dies perquè esmenen l’omissió.»

Dos. L’article 40 de la Llei 29/1987, de 18 de
desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions,
quedarà redactat de la forma següent:

«Article 40. Règim sancionador.

1. Les infraccions tributàries de l’impost regulat
en esta llei seran qualificades i sancionades d’acord
amb el que disposa la Llei General Tributària, sense
perjuí de les especialitats previstes en esta llei.

2. L’incompliment de l’obligació a què es refe-
rix l’apartat 2 de l’article 18 d’esta llei es consi-
derarà infracció greu i la sanció consistirà en multa
pecuniària fixa de 500 euros.

La sanció es graduarà incrementant la quantia
resultant en un 100 per cent si es produïx la comis-
sió repetida d’infraccions tributàries.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu
este apartat es reduirà conforme al que disposa
l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei General Tri-
butària.»

Disposició final quinta. Modificació de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit:

U. L’article 170 quedarà redactat de la forma
següent:

«Article 170. Infraccions.

U. Sense perjuí de les disposicions especials
previstes en este títol, les infraccions tributàries en
este Impost es qualificaran i sancionaran conforme
al que establix la Llei General Tributària i la resta
de normes de general aplicació.

Dos. Constituiran infraccions tributàries:
1r. L’adquisició de béns per part de subjectes

passius acollits al règim especial del recàrrec d’e-
quivalència sense que en les corresponents fac-
tures figure expressament consignat el recàrrec d’e-
quivalència, excepte els casos en què l’adquirent
n’haja donat compte a l’Administració en la forma
que es determine reglamentàriament.

2n. L’obtenció, per mitjà d’acció o omissió cul-
pable o dolosa, d’una incorrecta repercussió de l’Im-
post, sempre que el destinatari d’esta no tinga dret
a la deducció total de les quotes suportades.

Seran subjectes infractors les persones o entitats
destinatàries de les referides operacions que siguen
responsables de l’acció o omissió a què es referix
el paràgraf anterior.

3r. La repercussió improcedent en factura, per
persones que no siguen subjectes passius de l’Im-
post, de quotes impositives sense que s’haja pro-
cedit a l’ingrés d’estes.

4t. La no consignació en l’autoliquidació a pre-
sentar pel període corresponent de les quantitats
de què siga subjecte passiu el destinatari de les
operacions conforme als números 2n i 3r de l’a-
partat u de l’article 84 o de l’article 85 d’esta llei.»

Dos. L’article 171 quedarà redactat de la forma
següent:

«Article 171. Sancions.

U. Les infraccions contingudes en l’apartat dos
de l’article anterior seran greus i se sancionaran
d’acord amb les normes següents:

1r. Les establides en l’ordinal 1r de l’apartat
dos, amb multa pecuniària proporcional del 50 per
cent de l’import del recàrrec d’equivalència que
haja pogut repercutir-se, amb un import mínim de



Suplement núm. 1 Dijous 1 gener 2004 159

30 euros per cada una de les adquisicions efec-
tuades sense la corresponent repercussió del
recàrrec d’equivalència.

2n. Les establides en l’ordinal 2n de l’apartat
dos, amb multa pecuniària proporcional del 50 per
cent del benefici indegudament obtingut.

3r. Les establides en l’ordinal 3.o de l’apartat
dos, amb multa pecuniària proporcional del 100
per cent de les quotes indegudament repercutides,
amb un mínim de 300 euros per cada factura o
document substitutiu en què es produïsca la infrac-
ció.

4t. Les establides en l’ordinal 4t de l’apartat
dos, amb multa pecuniària proporcional del 10 per
cent de la quota corresponent a les operacions no
consignades en l’autoliquidació.

Dos. La sanció imposada d’acord amb el que
preveu la norma 4a de l’apartat u d’este article
es reduirà conforme al que disposa l’apartat 1 de
l’article 188 de la Llei General Tributària.

Tres. Les sancions imposades d’acord amb el
que preveu l’apartat u d’este article es reduiran con-
forme al que disposa l’apartat 3 de l’article 188
de la Llei General Tributària.

Quatre. La sanció de pèrdua del dret a obtindre
beneficis fiscals no s’aplicarà en relació amb les
exempcions establides en esta llei i la resta de nor-
mes reguladores de l’Impost sobre el Valor Afegit.»

Disposició final sexta. Modificació de la Llei 38/1992,
de 28 de desembre, d’Impostos Especials.

U. Es modifica l’article 19 que quedarà redactat de
la manera següent:

«Article 19. Infraccions i sancions.
1. El règim d’infraccions i sancions en matèria

d’impostos especials de fabricació es regirà pel que
disposa la Llei General Tributària, en les normes
específiques que per a cada un d’estos impostos
s’establixen en esta llei i en les contingudes en
els següents apartats.

En particular, quan les sancions imposades d’a-
cord amb el que preveu esta llei es deriven de la
prèvia regularització de la situació tributària de l’o-
bligat, seran aplicables les reduccions regulades en
l’apartat 1 de l’article 188 de la Llei General Tri-
butària.

Les sancions pecuniàries que s’imposen d’acord
amb el que preveu esta llei es reduiran conforme
al que disposa l’apartat 3 de l’article 188 de la
Llei General Tributària.

2. En tot cas, constituïxen infraccions tributà-
ries greus:

a) La fabricació i importació de productes
objecte dels impostos especials de fabricació amb
incompliment de les condicions i requisits exigits
en esta llei i el seu reglament.

b) La circulació i tinença de productes objecte
dels impostos especials de fabricació amb fins
comercials quan es realitze sense compliment del
que preveu l’apartat 7 de l’article 15.

3. Les infraccions a què es referix l’apartat ante-
rior se sancionaran amb multa pecuniària propor-
cional del 100 per cent de les quotes que corres-
pondrien a les quantitats dels productes, calculades
aplicant el tipus vigent en la data de descobriment
de la infracció.

Les sancions es graduaran incrementant la san-
ció en un 25 per cent quan es produïsca comissió
repetida d’infraccions tributàries. Esta circumstàn-

cia s’apreciarà quan l’infractor, dins dels dos anys
anteriors a la comissió de la nova infracció, haja
sigut sancionat per resolució ferma en via admi-
nistrativa per infringir qualsevol de les prohibicions
establides en l’apartat anterior.

Igualment, les sancions es graduaran incremen-
tant la sanció en un 25 per cent quan la infracció
es cometa per mitjà del trencament de les normes
de control.

4. Per la comissió d’infraccions tributàries
greus podran imposar-se, a més, les sancions
següents:

a) El tancament temporal dels establiments
dels quals siguen titulars els infractors, per un perío-
de de sis mesos, que serà acordat, si és el cas,
pel ministre d’Hisenda, o el tancament definitiu
d’estos, que serà acordat, si és el cas, pel Consell
de Ministres. Podrà acordar-se el tancament defi-
nitiu quan el subjecte infractor haja sigut sancionat
per resolució ferma en via administrativa per la
comissió d’una infracció greu dins dels dos anys
anteriors que ha donat lloc a la imposició de la
sanció de tancament temporal de l’establiment.

b) El precintat per un període de sis mesos o
la confiscació definitiva dels aparells de venda auto-
màtica, quan les infraccions es cometen a través
d’estos. Podrà acordar-se la confiscació definitiva
quan el subjecte infractor haja sigut sancionat per
resolució ferma en via administrativa per la comis-
sió, per mitjà de l’aparell de venda automàtica, d’u-
na infracció greu dins dels dos anys anteriors que
ha donat lloc a la imposició de la sanció de precintat
d’este aparell.

A efectes de la imposició de les sancions pre-
vistes en la present lletra, tindran la consideració
de subjectes infractors tant el titular de l’aparell
de venda automàtica com el titular de l’establiment
on es troba ubicat.

Excepte en els casos establits en el paràgraf c)
següent, la imposició d’estes sancions serà acor-
dada per l’òrgan competent per a la imposició de
la sanció principal.

c) No obstant això, quan la imposició de les
sancions previstes en el paràgraf b) concórrega
amb la imposició de les previstes en el paràgraf
a) anterior, procedirà la confiscació definitiva de
l’aparell de venda automàtica sempre que s’acorde
el tancament definitiu de l’establiment. En els casos
en què es produïsca esta concurrència, la imposició
de les sancions serà acordada pels òrgans previstos
en el paràgraf a).

5. La circulació de productes objecte dels
impostos especials de fabricació sense anar acom-
panyats pels documents que reglamentàriament
s’establisquen, quan no constituïsca infracció tri-
butària greu, se sancionarà, en concepte d’infracció
tributària lleu, amb multa pecuniària proporcional
del 10 per cent de la quota que correspondria als
productes en circulació, amb un mínim de 600
euros.

6. La tinença, amb finalitats comercials, de lla-
vors del tabac que no tinguen marques fiscals o
de reconeixement, quan este requisit siga exigible
reglamentàriament, se sancionarà:

a) Amb multa de 75 euros per cada 1.000
cigarrets que es tinguen amb fins comercials sense
tindre estes marques, amb un import mínim de 600
euros per cada infracció comesa.

b) Amb multa de 600 euros per cada infracció
comesa respecte de les restants llavors del tabac.
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Les sancions establides en els paràgrafs a) i b)
anteriors es graduaran incrementant l’import de la
multa en un 50 per cent en cas de comissió repetida
d’estes infraccions. La comissió repetida s’apreciarà
quan el subjecte infractor, dins dels dos anys ante-
riors a la comissió de la nova infracció, haja sigut
sancionat en virtut de resolució ferma en via admi-
nistrativa per la comissió de les infraccions pre-
vistes en este apartat.»

Dos. L’article 35 quedarà redactat de la manera
següent:

«Article 35. Infraccions i sancions.

Constituïxen infraccions tributàries greus:

a) L’existència de diferències en més en relació
amb el grau alcohòlic volumètric adquirit del vi o
les begudes fermentades en existències en una
fàbrica de productes intermedis o utilitzats en esta.

La sanció consistirà en multa pecuniària propor-
cional del 100 per cent de la quota que corres-
pondria a la diferència expressada en hectolitres
d’alcohol pur, aplicant el tipus impositiu establit per
a l’Impost sobre l’Alcohol i Begudes Derivades.

b) L’existència de diferències en menys en rela-
ció amb el grau alcohòlic volumètric adquirit dels
productes intermedis en procés de fabricació, en
existències en fàbrica o eixits d’ella.

La sanció consistirà en multa pecuniària propor-
cional del 100 per cent de la quota que corres-
pondria a la diferència expressada en hectolitres
d’alcohol pur, aplicant el tipus impositiu establit per
a l’Impost sobre l’Alcohol i Begudes Derivades.

c) L’existència de diferència en més en prime-
res matèries, distintes de l’alcohol i les begudes
derivades, en fàbriques de productes intermedis,
que excedisquen dels percentatges autoritzats
reglamentàriament.

La sanció consistirà en multa pecuniària propor-
cional del 100 per cent de la quota que corres-
pondria als productes intermedis a la fabricació de
la qual anaren a destinar-se les primeres matèries,
presumint-se que, excepte prova en contra, els pro-
ductes intermedis a què anaven a destinar-se tin-
drien un grau alcohòlic volumètric adquirit superior
al 15 per cent vol.»

Tres. Els apartats 1 i 2 de l’article 45 quedaran
redactats de la manera següent:

«1. En els supòsits que a continuació s’indi-
quen, que tindran el caràcter d’infraccions tribu-
tàries greus, s’imposaran les sancions especials que
per a cada un es detallen:

a) La posada en funcionament dels aparells
productors d’alcohol incomplint els tràmits regla-
mentàriament establits o expirat el termini de tre-
ball declarat, se sancionarà amb multa pecuniària
proporcional del 150 per cent de la quota que resul-
taria d’aplicar el tipus impositiu vigent en el moment
del descobriment de la infracció al volum de pro-
ducció, expressat en hectolitres d’alcohol pur a la
temperatura de 20 oC, que poguera obtindre’s en
treball ininterromput des que va expirar l’última
declaració de treball, si n’hi haguera, fins a la data
de descobriment, amb un màxim de tres mesos.

b) La ruptura de precintes que possibilite el fun-
cionament dels aparells productors d’alcohol o la
seua extracció de depòsits precintats, se sancionarà
amb multa pecuniària proporcional del 100 per
cent de les quotes calculades segons l’apartat ante-
rior o de la corresponent a la capacitat total del

depòsit, respectivament, llevat que de la dita rup-
tura s’haja donat coneixement a l’Administració
amb anterioritat al seu descobriment per esta.

c) Les diferències en més en primeres matèries
en fàbriques d’alcohol que excedisquen dels per-
centatges autoritzats reglamentàriament, se sancio-
naran amb multa pecuniària proporcional del 100
per cent de la quota que correspondria a l’alcohol
pur que es poguera fabricar utilitzant les dites pri-
meres matèries.

d) La falta de marques fiscals o de reconeixe-
ment, superior al 0,5 per 1.000 de les utilitzades,
en els recomptes efectuats en els establiments
autoritzats per a l’embotellat de begudes derivades,
se sancionarà amb multa pecuniària proporcional
del 150 per cent de les quotes que resultarien d’a-
plicar el tipus impositiu vigent en el moment del
descobriment de la infracció al volum d’alcohol pur
corresponent a la quantitat de begudes derivades
la circulació de la qual poguera haver sigut empa-
rada per les dites marques, suposades les begudes
amb un grau alcohòlic volumètric adquirit de 40
per cent vol. i embotellades en els envasos de major
capacitat segons tipus de marca.»

«2. La regeneració d’alcohols totalment o par-
cialment desnaturalitzats constituirà infracció tribu-
tària greu que se sancionarà, sense perjuí de l’exi-
gència de la quota tributària, amb multa pecuniària
proporcional del triple de la quantia resultant d’a-
plicar al volum d’alcohol regenerat, expressat en
hectolitres d’alcohol pur, a la temperatura de 20 oC,
el tipus impositiu vigent en el moment del des-
cobriment de la infracció, podent imposar-se, a més,
la sanció del tancament de l’establiment en què
es va produir la dita regeneració, d’acord amb el
que preveu l’apartat 4 de l’article 19 d’esta llei.
Es considerarà que l’alcohol totalment o parcial-
ment desnaturalitzat haja sigut regenerat quan no
se’n justifique l’ús o destí.»

Quatre. Els apartats 1, 4 i 5 de l’article 55 quedaran
redactats de la manera següent:

«1. Constituirà infracció tributària greu la inob-
servança de les prohibicions i limitacions d’ús que
s’establixen en l’article 54 d’esta llei. Les dites
infraccions se sancionaran d’acord amb el que es
disposa en el present article, amb independència
de les sancions que puguen correspondre, d’acord
amb el que disposa l’article 19 d’esta llei, per la
possible comissió d’altres infraccions tributàries.»

«4. La sanció que s’impose a l’autor o a cada
un dels autors consistirà:

a) Quan el motor del vehicle, artefacte o embar-
cació amb què s’ha comés la infracció tinga fins
a 10 CV de potència fiscal, en multa pecuniària
fixa de 600 euros i sanció no pecuniària d’un mes
de precintat i immobilització del vehicle, artefacte
o embarcació. Si del precintat i immobilització es
deduïx greu perjuí per a l’interés públic general,
la dita sanció no s’imposarà i la sanció consistirà
en multa pecuniària fixa de 1.200 euros.

b) En motors de més de 10 fins a 25 CV de
potència fiscal, en multa pecuniària fixa d’1.800
euros i sanció no pecuniària de dos mesos de pre-
cintat i immobilització del vehicle, artefacte o
embarcació. Si del precintat i immobilització es
deduïx greu perjuí per a l’interés públic general,
la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de
3.600 euros.

c) En motors de més de 25 fins a 50 CV de
potència fiscal, en multa pecuniària fixa de 3.600
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euros i sanció no pecuniària de tres mesos de pre-
cintat i immobilització del vehicle, artefacte o
embarcació. Si del precintat i immobilització es
deduïx greu perjuí per a l’interés públic general,
la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de
7.200 euros.

d) En motors de més de 50 CV de potència
fiscal, en multa pecuniària fixa de 6.000 euros i
sanció no pecuniària de quatre mesos de precintat
i immobilització del vehicle, artefacte o embarcació.
Si del precintat i immobilització es deduïx greu per-
juí per a l’interés públic general, la sanció consistirà
en multa pecuniària fixa de 12.000 euros.

e) En els supòsits previstos en el paràgraf a)
de l’apartat 2 anterior, la sanció consistirà en multa
pecuniària fixa de 600 euros.»

«5. En els casos de comissió repetida d’esta
classe d’infraccions es duplicaran els imports i
períodes establits en l’apartat anterior.

Esta circumstància s’apreciarà quan l’infractor,
dins dels dos anys anteriors a la comissió de la
nova infracció, haja sigut sancionat per resolució
ferma en via administrativa per infringir qualsevol
de les prohibicions establides en l’article anterior.»

Disposició final sèptima. Modificació de la Llei 20/1990,
de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Coo-
peratives.

L’apartat 3 de l’article 4 de la Llei 20/1990, de 19
de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives,
quedarà redactat de la manera següent:

«3. L’incompliment de les obligacions contin-
gudes en els dos apartats anteriors té la conside-
ració d’infracció tributària lleu i se sancionarà d’a-
cord amb el que disposa la Llei General Tributària
per a les declaracions censals.»

Disposició final octava. Modificació de la Llei 20/1991,
de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals
del Règim Econòmic Fiscal de Canàries.

L’article 63 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de
modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic
Fiscal de Canàries, quedarà redactat com seguix:

«Article 63. Infraccions i sancions.
1. Les infraccions tributàries en este impost es

qualificaran i sancionaran conforme al que establix
la Llei General Tributària i la resta de normes de
general aplicació, sense perjuí de les especialitats
previstes en este títol.

Les sancions pecuniàries que s’imposen d’acord
amb el que preveu esta Llei es reduiran conforme
al que disposa l’apartat 3 de l’article 188 de la
Llei General Tributària.

2. Constituïx infracció tributària l’expedició de
factures pels subjectes passius inclosos en el règim
especial de comerciants detallistes sense que en
les corresponents factures figure expressament
consignada la seua condició d’estes.

La infracció prevista en este apartat serà greu.
La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de

30 euros per cada una de les factures emeses sense
fer constar la condició de comerciant detallista.

3. Constituïx infracció tributària l’obtenció, per
mitjà d’acció o omissió culpable o dolosa, d’una
incorrecta repercussió de l’impost, sempre que el
destinatari d’esta no tinga dret a la deducció total
de les quotes suportades.

Seran subjectes infractors les persones o entitats
destinatàries de les referides operacions que siguen

responsables de l’acció o omissió a què es referix
el paràgraf anterior.

La infracció prevista en este apartat serà greu.
La sanció consistirà en multa pecuniària propor-

cional del 50 per cent del benefici indegudament
obtingut.

4. Constituïx infracció tributària la repercussió
improcedent en factura per persones que no siguen
subjectes passius de l’impost, de quotes impositives
sense que s’haja procedit a l’ingrés d’estes.

Igualment constituïx infracció tributària la reper-
cussió per part de subjectes passius de l’impost
de quotes impositives a un tipus superior al legal-
ment establit i que no hagen sigut tornades als
que les van suportar ni declarades en els terminis
de presentació de les declaracions-liquidacions de
l’impost. La sanció derivada de la comissió d’esta
infracció serà compatible amb la que corresponga
per aplicació de l’article 191 de la Llei General
Tributària.

La infracció prevista en este apartat serà greu.
La sanció consistirà en multa pecuniària propor-

cional del 100 per cent de les quotes indegudament
repercutides, amb un mínim de 300 euros per cada
factura o document substitutiu en què es produïsca
la infracció. Quan es tracte de subjectes passius
de l’impost, la base de la sanció consistirà en la
diferència entre la quota derivada de l’aplicació del
tipus impositiu legalment aplicable i l’indeguda-
ment repercutit.

5. Constituïx infració tributària la no consigna-
ció en l’autoliquidació a presentar pel període
corresponent de les quotes de què siga subjecte
passiu el destinatari de les operacions conforme
a l’apartat 2n del número 1 de l’article 19 d’esta
llei i l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei 19/1994.

La infracció prevista en este apartat serà greu.
La sanció consistirà en multa pecuniària propor-

cional del 75 per cent de la quota tributària corres-
ponent a les operacions no consignades en l’au-
toliquidació.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu
este apartat es reduirà conforme al que disposa
l’apartat 1 de l’article 188 de la Llei General Tri-
butària.

6. Constituïx infracció tributària retirar els béns
importats sense que l’Administració Tributària
Canària haja autoritzat prèviament el seu alçament
en els termes previstos reglamentàriament així com
disposar dels béns sense la preceptiva autorització
abans que, pels Servicis de l’Administració Tribu-
tària Canària, s’haja procedit al seu reconeixement
físic o extracció de mostres, en el cas que s’haja
comunicat per estos servicis l’importador o persona
que actue pel seu compte la intenció d’efectuar
les referides operacions.

La infracció prevista en este apartat serà greu.
La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de

600 euros.
7. Constituïx infracció tributària desplaçar del

lloc en què es troben els béns importats en relació
als quals no s’haja concedit el seu alçament, o mani-
pular estos sense la preceptiva autorització.

La infracció prevista en este apartat serà greu.
La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de

1.000 euros.
8. Constituïx infracció tributària l’incompliment

dels requisits, condicions i obligacions, previstos
per a l’autorització i el funcionament dels règims
especials, així com dels relatius a les zones, depòsits
francs o altres depòsits autoritzats.

La infracció prevista en este apartat serà greu.
La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de

3.000 euros.»
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Disposició final novena. Habilitació normativa.

El Govern dictarà totes les disposicions que siguen
necessàries per al desplegament i aplicació d’esta llei.

Disposició final deu. Desplegament normatiu d’actua-
cions i procediments per mitjans electrònics, infor-
màtics i telemàtics i relatius a mitjans d’autenticació.

En l’àmbit de competències de l’Estat, el ministre d’Hi-
senda podrà dictar les corresponents normes de des-
plegament aplicable a les actuacions i procediments tri-
butaris que es realitzen per mitjans electrònics, infor-
màtics o telemàtics i a les relacionades amb els mitjans
d’autenticació utilitzats per l’Administració tributària.

Disposició final onze. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor l’1 de juliol del 2004
excepte l’apartat 2 de la disposició transitòria quarta
que entrarà en vigor l’endemà de la publicació d’esta
llei en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 17 de desembre del 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

23399 LLEI 59/2003, de 19 de desembre, de firma
electrònica. («BOE» 304, de 20-12-2003.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El Reial Decret Llei 14/1999, de 17 de setembre,
sobre firma electrònica, va ser aprovat amb l’objectiu
de fomentar la ràpida incorporació de les noves tecno-
logies de seguretat de les comunicacions electròniques
en l’activitat de les empreses, els ciutadans i les Admi-
nistracions públiques. D’esta manera, es coadjuvava a
potenciar el creixement i la competitivitat de l’economia
espanyola per mitjà del ràpid establiment d’un marc jurí-
dic per a la utilització d’una ferramenta que aporta con-
fiança en la realització de transaccions electròniques en
xarxes obertes com és el cas d’Internet. El mencionat
reial decret llei va incorporar a l’ordenament públic espa-
nyol la Directiva 1999/93/CE del Parlament Europeu
i del Consell, de 13 de desembre de 1999, per la qual
s’establix un marc comunitari per a la firma electrònica,
inclús abans de la seua promulgació i publicació en el
«Diari Oficial de les Comunitats Europees».

Després de la seua ratificació pel Congrés dels Dipu-
tats, es va acordar la tramitació del Reial Decret Llei
14/1999 com a projecte de llei, a fi de sotmetre’l a

una més àmplia consulta pública i al posterior debat
parlamentari per a perfeccionar el seu text. No obstant
això, esta iniciativa va decaure a l’expirar el mandat de
les Cambres al març del 2000. Esta llei, per tant, és
el resultat del compromís assumit en la VI Legislatura,
actualitzant al mateix temps el marc establit en el Reial
Decret Llei 14/1999 per mitjà de la incorporació de
les modificacions que aconsella l’experiència acumulada
des de la seua entrada en vigor tant en el nostre país
com en l’àmbit internacional.

II

El desenvolupament de la societat de la informació
i la difusió dels efectes positius que se’n deriven exigix
la generalització de la confiança de la ciutadania en les
comunicacions telemàtiques. No obstant això, les dades
més recents assenyalen que encara hi ha desconfiança
per part dels intervinents en les transaccions telemà-
tiques i, en general, en les comunicacions que les noves
tecnologies permeten a l’hora de transmetre informació,
constituint esta falta de confiança un fre per al desen-
volupament de la societat de la informació, en particular,
l’Administració i el comerç electrònics.

Com a resposta a esta necessitat de conferir seguretat
a les comunicacions per Internet sorgix, entre altres, la
firma electrònica. La firma electrònica constituïx un ins-
trument capaç de permetre una comprovació de la pro-
cedència i de la integritat dels missatges intercanviats
a través de xarxes de telecomunicacions, oferint les
bases per a evitar el repudi, si s’adopten les mesures
oportunes basant-se en dates electròniques.

Els subjectes que fan possible l’ús de la firma elec-
trònica són els denominats prestadors de servicis de cer-
tificació. Per a això expedixen certificats electrònics, que
són documents electrònics que relacionen les ferramen-
tes de firma electrònica en poder de cada usuari amb
la seua identitat personal, donant-lo així a conéixer en
l’àmbit telemàtic com a firmant.

La llei obliga els prestadors de servicis de certificació
a efectuar una tutela i gestió permanent dels certificats
electrònics que expedixen. Els detalls d’esta gestió han
d’arreplegar-se en l’anomenada declaració de pràctiques
de certificació, on s’especifiquen les condicions aplica-
bles a la so�icitud, expedició, ús, suspensió i extinció
de la vigència dels certificats electrònics. A més, estos
prestadors estan obligats a mantindre accessible un ser-
vici de consulta sobre l’estat de vigència dels certificats
en què ha d’indicar-se de manera actualitzada si estos
estan vigents o si la seua vigència ha sigut suspesa o
extingida.

Així mateix, cal destacar que la llei definix una classe
particular de certificats electrònics denominats certificats
reconeguts, que són els certificats electrònics que s’han
expedit complint requisits qualificats pel que fa al seu
contingut, als procediments de comprovació de la iden-
titat del firmant i a la fiabilitat i garanties de l’activitat
de certificació electrònica.

Els certificats reconeguts constituïxen una peça fona-
mental de l’anomenada firma electrònica reconeguda,
que es definix seguint les pautes imposades en la Direc-
tiva 1999/93/CE com la firma electrònica avançada
basada en un certificat reconegut i generada per mitjà
d’un dispositiu segur de creació de firma. A la firma
electrònica reconeguda li atorga la llei l’equivalència fun-
cional amb la firma manuscrita respecte de les dades
consignades en forma electrònica.

D’altra banda, la llei conté les garanties que han de
ser complides pels dispositius de creació de firma perquè
puguen ser considerats com a dispositius segurs i con-
formar així una firma electrònica reconeguda.

La certificació tècnica dels dispositius segurs de crea-
ció de firma electrònica es basa en el marc establit per


