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EDITORIAL
PER UNA TARDOR DE RECUPERACIÓ, MALGRAT TOT…
S'ha acabat l'estiu. Ara toca bregar amb una tardor que esperem que sigui de
recuperació. Malgrat les noves onades que puguin venir. Malgrat la incertesa
internacional que sembla aveïnar-se. En fi, malgrat tot.
De moment, el Reial decret llei 16/2021 preveu una pròrroga fins al 31 d'octubre
per a la vigència d'algunes de les mesures socials que perdien vigència a l'agost:
la garantia de subministrament d'aigua, electricitat i gas natural als consumidors
vulnerables, la suspensió dels procediments i llançaments d'habitatge en situacions
de vulnerabilitat, la possibilitat d'aplicar una pròrroga extraordinària del termini
del contracte d'arrendament per un període màxim de sis mesos, o la possibilitat
de sol·licitar la moratòria o la condonació parcial de la renda, quan l'arrendador
sigui una empresa o entitat pública d'habitatge o un gran tenidor. Paral·lelament,
s'estén fins al 30 de novembre el termini de què disposen els arrendadors per a
sol·licitar la corresponent compensació en aquests casos.
També en relació amb els lloguers, tret que en un altre àmbit totalment diferent, val
la pena destacar la recuperació de l'obligació de presentar el Model 179, "Declaració
informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques",
model que ja havia estat vigent anteriorment, però que fou anul·lat per Sentència
del Tribunal Suprem. L'obligació de presentar aquest 179 recau sobre les persones
i entitats que mitjancin entre els cedents i els cessionaris de l'ús d'habitatges amb
finalitats turístiques, que hauran de presentar-la en relació amb les operacions
realitzades en cada trimestre natural, en el termini comprès entre el primer i l'últim
dia del mes natural posterior a la finalització del trimestre a què es refereixi la
declaració.
Tot i que l'estiu no és temps de grans novetats normatives, aquest ha resultat una
excepció, i per això, a les pàgines següents, ens farem ressò de dos blocs de canvis
fiscals importants. D'una banda, els canvis en l'IVA que implica la modificació
en la tributació de les vendes a distància i la nova norma de tributació en destí:
destaquem especialment en aquest punt les condicions per a optar pel règim
de finestreta única (One Stop Shop) i els seus avantatges. A més, durant el mes
de juny, el BOE va publicar el model 035 per a donar-se d'alta en aquest règim
especial, i el model 369, d'autoliquidació de l'IVA per a les operacions incloses en
el mateix.
D'altra banda, l'aprovació definitiva de la llei 11/2021, de mesures de prevenció
i lluita contra el frau fiscal: desgranem als nostres apartats fiscal i mercantil les
principals novetats que incorpora l'ampli articulat d'aquesta llei, i que van, des de
la modificació al règim de quantificació de recàrrecs o sancions, fins a la limitació
dels pagaments en metàl·lic, passant pels requisits de l'exempció en l'IAE, la
configuració de les SICAV, el règim de responsabilitat solidària, o les obligacions
d'informació sobre criptomonedes.
Per últim, en l'àmbit laboral, repassem els punts clau de la nova regulació del
teletreball. El sobtat creixement del treball a distància conseqüència de la pandèmia
ha generat l'aparició de dubtes i dificultats en l'aplicació de la regulació anterior no
adaptada, que necessitaven una normativa al màxim nivell que les aclarís.
Els desitgem una bona tornada a la rutina a tots els que l'hagin abandonat durant
el període estival.

Aquesta publicació no acceptarà responsabilitats per les perdudes ocasionades a les
persones naturals o jurídiques que actuïn o deixin d'actuar com a resultat de les
informacions contingudes en aquest butlletí.

FISCAL
LLEI 11/2021, DE MESURES DE PREVENCIÓ I
LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL: PRINCIPALS
CANVIS NORMATIUS
EL BOE DEL PASSAT 10 DE JULIOL PUBLICAVA LA LLEI 11/2021, DE 9 DE JULIOL,
DE MESURES DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL. GRAN PART DEL
SEU CONTINGUT VA ENTRAR EN VIGOR L'ENDEMÀ, L'11 DE JULIOL. ES TRACTA
D'UNA NORMA “D'AMPLI ESPECTRE” QUE VE A MODIFICAR DIVERSES NORMES,
ENTRE ELLES, LA REGULACIÓ DE DIVERSOS IMPOSTOS (IRPF, IRNR, IVA, IS, IP…,)
I ALGUNES NORMES BÀSIQUES EN EL CÀLCUL DEL DEUTE TRIBUTARI I DEL
RÈGIM DELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS MITJANÇANT LA REFORMA D'ALGUNS
PUNTS IMPORTANTS DE LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA. EN TOTAL, SÓN MÉS DE
DEU ELS TEXTOS LEGALS QUE LA NORMA MODIFICA, SEMPRE AMB L'OBJECTIU
D'INCORPORAR EL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA A L'ORDENAMENT INTERN EN
L'ÀMBIT DE LA LLUITA CONTRA LES PRÀCTIQUES D'ELUSIÓ FISCAL, I COM A
INSTRUMENT PER A FACILITAR LES ACTUACIONS PER PREVENIR I LLUITAR CONTRA
EL FRAU, REFORÇANT EL CONTROL TRIBUTARI.
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Les mesures es justifiquen en la mateixa
Exposició de Motius “en un context en el qual
la globalització de l'economia, els nous models
de negocis i l'aparició d'avanços tecnològics
disruptius estan suposant importants reptes”,
per la qual cosa “la prevenció i lluita contra el
frau fiscal exigeixen d'una estratègia integral
que, a més d'un marc legal apropiat, inclogui
una Administració Tributària dotada dels mitjans
necessaris per a optimitzar els seus resultats.”
Amb aquesta base, es posen en marxa canvis
profunds en la relació AEAT-contribuent. En
aquestes pàgines hem seleccionat alguns d'ells i
els resumim a continuació.
1.- REDUCCIÓ DEL 60% EN ELS RENDIMENTS
“DECLARATS” D’ARRENDAMENTS.
La llei 11/2021 ve a tancar (almenys, de moment)
un dels cavalls de batalla que ha tingut l'AEAT els
últims anys, i ho fa adaptant la regulació vigent
a la interpretació que venia defensant sobre
l'aplicació d'aquesta reducció, i en contra de la
posició defensada pels contribuents.
La Llei de l'IRPF preveu la possibilitat de reduir
en un 60% els rendiments obtinguts del lloguer
d'immobles quan aquests es destinin a habitatge
per l'arrendatari. L'article 23.2 puntualitzava que
aquesta reducció només seria aplicable “respecte
dels rendiments declarats pel contribuent”,
amb l'ànim d'evitar que, en cas de regularització
amb ocultació d'aquest rendiment, es pogués
aplicar la reducció a les rendes “descobertes”.
No obstant això, la interpretació de l'abast de
l'expressió “rendiments declarats” no ha estat
pacífica. Per això, la llei 11/2021 modifica la
redacció d'aquest article 23.2, i especifica (perquè
no quedi cap dubte) quines són les condicions de
la reducció: “Aquesta reducció només resultarà
aplicable sobre els rendiments nets positius
que hagin estat calculats pel contribuent en
una autoliquidació presentada abans que s'hagi
iniciat un procediment de verificació de dades, de
comprovació limitada o d'inspecció que inclogui
En cap cas resultarà d'aplicació la reducció
respecte de la part dels rendiments nets positius
derivada d'ingressos no inclosos o de despeses
indegudament deduïdes en l'autoliquidació del
contribuent i que es regularitzin en algun dels
procediments citats en el paràgraf anterior, fins
i tot quan aquestes circumstàncies hagin estat
declarades o acceptades pel contribuent durant
la tramitació del procediment.
en el seu objecte la comprovació d'aquests
rendiments".
Aquesta previsió resultarà aplicable a les
autoliquidacions de l'exercici 2021 i següents, al
marge que es presentin dins o fora de termini.
Ara bé, el fet que aquesta llei hagi entrat en vigor
a la meitat de l'exercici (al juliol) i que, per tant,

puguin existir rendes cobrades fins a aquesta
data, no significa que a aquestes no els resulti
aplicable aquesta previsió, ja que, com sabem,
la meritació de l'impost es produeix en data 31
de desembre, i per tant, el fet que sigui aquesta
nova regulació la que estigui en vigor en aquest
moment, suposarà la seva aplicació sobre el total
de rendes del capital immobiliari de l'exercici,
i no només als rendiments exigibles a partir de
l'entrada en vigor de la nova llei al juliol.
2.- NOUS RESPONSABLES DEL PAGAMENT DE
L’IVA.
A conseqüència del nou règim de vendes a
distància, adquireixen un protagonisme especial
en la gestió de l'IVA les persones que actuïn
per compte de l'importador. Amb efectes des
de l'11 de juliol de 2021 s'actualitza el règim de
responsabilitat subsidiària de pagament de
l'impost, que actualment inclou als agents de
duanes, i que a partir d'aquesta data inclourà a
les persones o entitats que actuïn en nom i per
compte de l'importador que, per tant, respondran
del pagament de l'IVA exigible en les operacions
d'importació en què intervinguin.
3.- INFRACCIONS EN MATÈRIA DE L’IVA EN
GRUPS SOCIETARIS.
Es modifica l'article 163 de la LIVA per a qualificar
d'infractora a la societat dominant, especificant
que “l'entitat dominant serà subjecte infractor pels
incompliments de les obligacions específiques
del règim especial del grup d'entitats, incloses
les obligacions derivades de l'ingrés del deute
tributari, de la sol·licitud de compensació o de
la devolució resultant de la declaració-liquidació
agregada corresponent al grup d'entitats,
sent responsable de la veracitat i exactitud
dels imports i qualificacions consignades per
les entitats dependents que s'integren en la
declaració-liquidació agregada.”
Al banda d'aquesta qualificació d'infractora per
a la dominant, la nova redacció incorpora un
règim de responsabilitat solidària sobre aquestes
sancions imposades a la dominant, per a les
altres entitats que apliquin el règim especial del
grup d'entitats.
4.- IAE: CÀLCUL DE LA XIFRA DE NEGOCI EN
GRUPS I EXEMPCIÓ.
L'article 82.1c) de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals preveu una exempció en l'IAE
per als subjectes passius de l'Impost de societats,
les societats civils i resta d'entitats obligades,
que tinguin un import net de la xifra de negocis
inferior a 1.000.000 d'euros. En el cas dels
grups de societats, sorgien dubtes entorn de la
interpretació d'aquest límit, ja que la norma feia
referència tant al sentit de “grup” de l'article 42 del
Codi de Comerç, com al “règim de consolidació”:
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“No importa gens si tens raó o no. El que sí que importa és quant guanyes
quan tens raó i quant perds quan estas equivocat”
George Soros

“(…) quan l'entitat formi part d'un grup de
societats en el sentit de l'article 42 del Codi de
Comerç, l'import net de la xifra de negocis es
referirà al conjunt d'entitats pertanyents a aquest
grup. (…) s'entendrà que els casos de l'article 42
del Codi de Comerç són els recollits en la secció 1a
del capítol I de les normes per a la formulació dels
comptes anuals consolidats, aprovades per Reial
decret 1815/1991, de 20 de desembre.”
L'AEAT ha vingut interpretant aquest article al
marge de la referència a la consolidació, negant
l'exempció a grups en què la xifra de negoci del
grup fos superior a 1 milió d'euros, encara que no
tributin de forma consolidada. Però el Tribunal
Suprem, en sentència de 6 de març de 2018, va
optar per una interpretació contrària a la de l'AEAT
i va concloure que aquesta remissió als grups de
societats en el sentit de l'article 42 del Codi de
Comerç havia d'entendre's referida exclusivament
a la xifra conjunta de grups consolidats.
Ara es modifica la redacció de l'article 82.1c)
per a deixar clar que la referència a l'article 42
és independent, a aquest efecte, de la norma
de consolidació, per la qual cosa l'exempció no
s'aplicarà en cas que l'import net del grup superi
el milió d'euros, tant si consolida com si no:
“quan l'entitat formi part d'un grup de societats
per concórrer alguna de les circumstàncies
considerades en l'apartat 1 de l'article 42 del Codi
de Comerç com a determinants de l'existència
de control, amb independència de l'obligació
de consolidació comptable, l'import net de la
xifra de negocis es referirà al conjunt d'entitats
pertanyents a aquest grup. A l'efecte del que
es disposa en el paràgraf anterior, s'entendrà
que els casos de l'article 42 del Codi de Comerç
són els recollits en la secció 1a del Capítol I de
les normes per a la formulació dels comptes
anuals consolidats, aprovades per Reial decret
1159/2010, de 17 de setembre.”
En el cas de l'exempció prevista per a les persones
físiques, l'exempció es declara expressament
tant per a persones físiques residents com no
residents.
5.- NORMES DE VALORACIÓ PER ALS IMMOBLES
EN L’ITP I EN L’IMPOST DE SUCCESSIONS.
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En matèria de valoració dels béns en tots
dos impostos, s'incorporen algunes novetats:
s'elimina la referència al concepte “valor real” i es
passa a parlar simplement de “valor”; el “valor”
s'equipara al “valor de mercat”; aquest “valor
de mercat” referit a un bé queda definit com
“el preu més probable pel qual podria vendre's,
entre parts independents”; finalment, per al cas
dels immobles, s'incorpora la presumpció, amb
possibilitat de prova en contra, que el valor de
mercat és el “valor de referència de mercat de la
Direcció General del Cadastre publicat en la seva
seu electrònica en la data de la meritació”.

Encara que no estiguin publicats de moment
aquests valors, amb aquest canvi normatiu ja
en vigor, en el moment en què els valors es
publiquin, ja podran aplicar-se les noves normes
que prioritzen com a norma de valoració aquest
valor de referència marcat per la Direcció General
del Cadastre.
Les normes concretes que es preveuen per a
l'Impost sobre Successions i per al de Transmissions
Patrimonials, i que també afectaran l'Impost de
Patrimoni, són les següents.
En el marc de l'Impost de Successions, es preveu
que, tret que resulti aplicable alguna de les altres
normes previstes en la norma, es considerarà,
com a norma general, que el valor dels béns és
el seu valor de mercat, entès com “el preu més
probable pel qual podria vendre's, entre parts
independents”. Ara bé, el mateix paràgraf preveu
que, en el cas que el valor declarat pels interessats
sigui superior al valor de mercat, llavors serà el
valor declarat el que es tindrà en compte com a
base imposable de l'impost.
Per als immobles, el seu valor serà, com a norma
general, el valor de referència previst en la
normativa del cadastre a la data de la meritació,
tret que el valor declarat pels interessats sigui
superior a aquest, perquè en aquest cas, es
prendrà com a valor el declarat.
Per als casos en què no existeixi valor de referència
del cadastre, o aquest no pugui ser certificat per la
Direcció General del Cadastre, la Base imposable
serà el major d'aquests dos valors: o el valor
declarat pels interessats, o el valor de mercat.
Per a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials,
la norma general és que la base imposable vindrà
constituïda pel valor del bé transmès o del dret
que es constitueixi o cedeixi, entenent-se, com a
norma general i tret que resulti aplicable alguna
altra norma específica, que aquest valor dels béns
i drets és el seu valor de mercat, entès com “el
preu més probable pel qual podria vendre's, entre
parts independents, un bé lliure de càrregues”. Si
es donés el cas que, o bé el valor declarat pels
interessats, o bé el preu o contraprestació pactada,
o bé tots dos, són superiors al valor de mercat,
llavors serà la major d'aquestes quantitats la que
determinarà la base imposable.
Per als immobles, es prendrà com a valor el valor
de referència previst en la norma del cadastre a la
data de la meritació, tret que el valor de l'immoble
declarat pels interessats, el preu o contraprestació
pactada, o tots dos siguin superiors, perquè
llavors es prendrà com a base imposable aquest
valor. Per al cas que no existeixi valor de referència
cadastral o aquest no pugui ser certificat per la DG
Cadastre, la Base Imposable serà el major entre el
valor declarat, el preu o contraprestació pactada o
el valor de mercat.

6.- MODIFICACIONS AL RÈGIM DE RECÀRRECS.
Es modifiquen alguns aspectes del règim
d'aplicació d'interessos de demora i de recàrrecs
previst per la Llei General Tributària.
En relació amb els recàrrecs per declaració
extemporània sense requeriment previ, es
produeix una rebaixa dels recàrrecs aplicables,
al costat de la previsió de nous supòsits en què
aquests recàrrecs no s'exigiran.
Fins ara, aquests recàrrecs per declaració
extemporània tenien una quantia diferent en
funció del temps transcorregut entre la finalització
del termini voluntari i l'efectiva presentació de
la declaració sense requeriment computat per
trimestres: 5% per a un retard inferior a tres
mesos, 10% per a un retard inferior a sis, 15% si
era inferior a dotze mesos i 20% si era superior a
dotze mesos.
La reforma manté el criteri d'augmentar
progressivament el percentatge del recàrrec a
mesura que augmenta el retard, però ara aquest
recàrrec es fixa en un 1% de base més un 1%
addicional per cada mes complet de retard en la
presentació de l'autoliquidació o liquidació fins
a un màxim de dotze mesos. Això suposa una
reducció en els recàrrecs, ja que, per exemple, un
retard de vuit mesos en la presentació comportava
fins ara un recàrrec del 15% amb el règim anterior, i
un del 9% (1+8) amb el règim actual; d'altra banda,
un retard de cinc mesos comportava un recàrrec
del 10% que actualment serà del 6% (1+5).
En el cas de retards superiors a 12 mesos, el
recàrrec del 20% es rebaixa al 15%.
Com a novetat interessant, la llei 11/2021
contempla la no exigència de recàrrecs en aquells
casos en què el mateix contribuent regularitzi
mitjançant la presentació d'una autoliquidació
o declaració corresponent a altres períodes
del mateix concepte impositiu, uns fets o
circumstàncies idèntics als regularitzats per
l'administració, sempre que, a més, concorrin les
circumstàncies següents:
• que la declaració o autoliquidació es presenti
en el termini de sis mesos comptats des de que
la liquidació es notifiqui o s'entengui notificada;

7.- AUTORITZACIÓ PER A L’ENTRADA AL
DOMICILI DEL CONTRIBUENT.
El Tribunal Suprem s'ha posicionat en diverses
ocasions en contra d'algunes formes d'accés
dels òrgans de comprovació en el domicili del
contribuent. Es modifiquen ara els articles
113 i 142 de la LGT, de manera que s'obliga
a que la sol·licitud d'autorització judicial per
part dels òrgans competents de l'AEAT per a
l'execució de l'acord d'entrada en el domicili
estigui “degudament justificat” i a més s'exigeix
“motivar” la seva “finalitat, necessitat i
proporcionalitat.” No obstant això, a continuació,
es preveu la possibilitat de sol·licitar i obtenir la
concessió judicial per a l'entrada en el domicili
fins i tot abans de l'inici formal del procediment,
“sempre que l'acord d'entrada contingui la
identificació de l'obligat tributari, els conceptes i
períodes que seran objecte de comprovació” i a
més “s'aportin a l'òrgan judicial”.
8.- PUBLICITAT DE SITUACIONS D’INCOMPLIMENT
D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES.
Es rebaixa a 600.000 € l'import la superació del
qual comporta la inclusió en la llista de deutors.
A més, es preveu la incorporació en aquest llistat
dels responsables solidaris.
9.- INICI DEL PERÍODE EXECUTIU.
Les sol·licituds d'ajornament, fraccionament,
compensació, suspensió o pagament en espècie
suspenen cautelarment l'inici del període executiu.
Amb caràcter general, aquesta suspensió es
manté com fins ara, però simultàniament es crea
una norma especial en el cas de reiteració de
sol·licituds d'aquest tipus. Així, es preveu que el
període executiu continuarà, no se suspendrà,
quan es presenti una d'aquestes sol·licituds si
prèviament s'ha formulat una altra que ha estat
denegada i l'ingrés no s'ha realitzat.
També en aquest mateix àmbit de regulació
de l'inici del període executiu, s'especifica que
la declaració de concurs no suspèn el termini
voluntari de pagament dels deutes que tinguin la
qualificació de concursal.

• que es produeixi el complet reconeixement
i pagament de les quantitats resultants de
l'autoliquidació o liquidació en termini;
• que no es presenti sol·licitud de rectificació de
declaració o autoliquidació, ni s'interposi recurs
o reclamació contra la liquidació dictada per
l'administració;
• que de la regularització de l'administració no
se'n derivi cap sanció.

7

10.- PROCEDIMENT DE DERIVACIÓ
RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA.

DE

L'article 175 LGT, relatiu al procediment de derivació
de responsabilitat solidària, es modifica per a
especificar que el període voluntari de pagament
al qual fa referència el text legal és el període de
pagament “original” del deute inicial:
“a) Quan la responsabilitat hagi estat declarada i
notificada al responsable en qualsevol moment
anterior al venciment del període voluntari de
pagament original del deute que es deriva,
bastarà amb requerir-li el pagament una vegada
transcorregut aquest període.
b) En els altres casos, una vegada transcorregut
el període voluntari de pagament original del
deute que es deriva, l'òrgan competent dictarà
acte de declaració de responsabilitat que es
notificarà al responsable.”
D'aquesta manera, les vicissituds per les quals
pugui passar aquesta obligació inicial (per
exemple, ajornaments o suspensions sol·licitades
per l'obligat principal) no afecten el procediment
de derivació que se segueix contra el responsable.
11.- SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ D’ACTES
IMPUGNATS
EN
VIA
ECONÒMIC
ADMINISTRATIVA.
Es preveu la possibilitat que el TEA no admeti
sol·licituds de suspensió amb dispensa
total o parcial de garanties quan es dedueixi

de la documentació presentada que no es
compleixen les condicions per a la concessió
d'aquesta sol·licitud. D'altra banda, es permet
a l'administració continuar les seves actuacions
de recaptació en període executiu quan es tracti
de supòsits de sol·licitud de suspensió d'especial
dificultat.
12.- PERCENTATGES DE REDUCCIÓ DE LES
SANCIONS.
Es millora, amb caràcter general, el règim de
reducció de les sancions en certs casos. Així,
per als casos d'actes amb acord, el percentatge
de reducció de la sanció passa del 50 al 65%. En
els casos en què es paga la sanció en el termini
indicat i no es recorre ni la liquidació ni la sanció,
fins ara s'aplicava una reducció de la sanció
del 25% que ara s'eleva fins al 40%. Es preveu
la reducció d'aquesta sanció també per a les
sancions acordades abans de l'entrada en vigor
d'aquesta nova normativa l'11 de juliol, sempre
que es tracti de sancions que no hagin estat
recorregudes i no hagin adquirit fermesa.
Ara bé, fins i tot en el cas de sancions recorregudes,
es preveu l'ampliació al 40% de la reducció de la
sanció en cas d'aquestes sancions recorregudes,
però sobre les quals s'acrediti el desistiment del
recurs o reclamació interposat contra elles o la
liquidació que derivin abans de l'1 de gener de
2022, i sempre que es procedeixi al pagament
de la sanció en el termini d'ingrés voluntari fixat
després del desistiment.

NOVETATS NORMATIVA FISCAL
Reial decret 424/2021, de 15 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial
decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, i el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de
desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per Reial decret 1065/2007, de
27 de juliol.
Ordre HAC/612/2021, de 16 de juny, per la qual s'aprova el model 179, "Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús
d'habitatges amb finalitats turístiques" i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació.
Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del
Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s'estableixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incideixen directament
en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc.
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Reial decret 399/2021, de 8 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament de procediments amistosos en matèria d'imposició
directa, aprovat pel Reial decret 1794/2008, de 3 de novembre, i altres normes tributàries.

FISCAL APUNTS
JULIOL 2021: LES NOVES NORMES DE L'IVA PER
AL COMERÇ ELECTRÒNIC JA SÓN AQUÍ.
El passat 1 de juliol van entrar en vigor les noves normes d'IVA aplicables a les operacions de comerç
electrònic amb operadors de països tercers i de la mateixa UE. Els canvis afecten tant les empreses
europees com les de fora de la UE, i als consumidors europeus.
PER QUÈ ES MODIFIQUEN LES NORMES DE L’IVA PER A LES OPERACIONS DE COMERÇ ELECTRÒNIC?
De forma senzilla podem dir que, abans de la reforma, les operacions de venda a consumidors a la UE
tributaven en origen. Això determinava l'aplicació de l'IVA o la seva quantia en funció del país origen de
l'operació: si el consumidor comprava en un país en què no existia l'IVA (per exemple) pagava el preu
sense IVA, però si el consumidor comprava en un país UE, havia de suportar l'IVA. Conseqüència: es podia
generar una certa diferenciació de preu a conseqüència de l'aplicació/no aplicació de l'IVA en el preu pagat
pel consumidor. A més, algunes importacions de béns d'escàs valor (preu inferior a 22 €) estaven exemptes,
a diferència de qualsevol compra per aquest mateix preu que realitzés el consumidor en una botiga de la
seva ciutat, per exemple.
QUINA ÉS ARA LA NOVA NORMA?
Amb l'objectiu d'eliminar aquesta “distorsió”, les operacions passen a quedar gravades, com a norma
general, en destí, de manera que tant la venda d'una empresa de la Xina (per exemple) com d'una empresa
de França (o d'un altre país UE) a un consumidor espanyol quedaran gravades per l'IVA espanyol (per tant,
ja no influeix l'origen dels béns en la tributació de l'operació).
COM ENS AFECTEN LES NOVES NORMES ALS CONSUMIDORS?
Desapareix l'exempció de l'IVA per a importacions de béns de valor no superior a 22 €. Es podran continuar
important aquests béns, però ara estaran subjectes a l'IVA. Per tant, des de l'1 de juliol, tots els productes
de petit valor que el consumidor compri per internet i que se li enviïn des de fora de la UE passen a estar
subjectes a l'IVA.
La subjecció a l'IVA d'aquestes petites importacions suposa l'obligació del consumidor d'ingressar l'IVA i
altres obligacions formals en duana, no obstant això, les noves normes incorporen un règim que facilita
que siguin els mateixos portals d'internet, o els operadors que introdueixin les mercaderies al nostre país,
els qui s'encarreguin d'ingressar l'IVA que els consumidors han de pagar.
Quan els consumidors espanyols comprin fora de la UE, el règim d'IVA aplicable a aquestes compres
dependrà de la seva quantia i de la forma triada pel venedor per a la declaració d'aquestes operacions.
➜ Mercaderies comprades fora de la UE amb un valor unitari no superior a 150 €:
Si el venedor està registrat en el règim
d'importació
de
finestreta
única:
s'identificarà el preu final de l'operació, que
ja inclourà l'IVA. El comprador ja no haurà
de fer res i el preu pagat pel consumidor
serà el preu final sense despeses posteriors
sobrevingudes per l'IVA o tràmits o
impostos addicionals en les duanes.

Si el venedor o la plataforma no estan registrats
en el règim d'importació de finestreta única:
el comprador haurà de pagar l'IVA a part, ja
que seran les empreses que introdueixin les
mercaderies les encarregades d'ingressar
aquest IVA en el mateix país del consumidor,
per la qual cosa el més probable és que se li
exigeixi prèviament el pagament del 21% d'IVA
a través de l'empresa transportista.

Per tant, és important que, a partir d'ara, el consumidor es fixi especialment en les condicions
establertes per al lliurament i els impostos inclosos/no inclosos en el preu.
➜ Mercaderies comprades fora de la UE amb valor unitari superior a 150 €:
no és possible acollir-se al règim de finestreta única a la importació.
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COM AFECTEN LES NOVES NORMES A LES EMPRESES?
Tant les empreses de fora de la UE com les empreses de la UE que facin les operacions afectades per la nova
regulació hauran d'adaptar-se a les noves normes de tributació en destí.
Per a l'àmbit de tota la UE es crea un llindar únic de 10.000 € a efecte de determinar el règim de tributació de
les vendes a distància en la Comunitat pels establerts a la UE:
➜ Quan la suma de les prestacions de serveis de telecomunicacions, radiodifusió i electrònics, juntament amb
les vendes de béns a distància a la UE no superin anualment aquest llindar de 10.000 €, continuaran estant
subjectes a l'IVA de l'Estat membre en què està establert el venedor o prestador de serveis electrònics, és a
dir, es manté la norma d'origen, encara que també es pot optar per la tributació i declaració en destí.
➜ Quan el resultat de la suma d'aquestes operacions sí que superin el llindar de 10.000 €, llavors tributaran en
destí, havent de declarar i ingressar l'IVA corresponent en cada país UE en què venen o presten serveis (tret
que optin pel règim de finestreta única).
QUÈ SUPOSA, A EFECTES PRÀCTICS, LA NORMA DE TRIBUTACIÓ EN DESTÍ PER A LES EMPRESES?
Pot suposar una complicació important, ja que, com han de declarar l'IVA en l'Estat del consumidor, si venen
a consumidors en diversos països de la UE, hauran de registrar-se i ingressar l'IVA que correspongui per les
operacions realitzades en cadascun d'aquests països.
QUINA OPCIÓ TENEN LES EMPRESES PER A PODER COMPLIR AMB AQUESTA OBLIGACIÓ MÉS
FÀCILMENT?
Es creen tres sistemes opcionals de “finestreta única” (OSS, One Stop Shop), un per a cada tipologia d'operacions,
amb l'objectiu de facilitar aquestes noves obligacions a les empreses.
EN QUÈ CONSISTEIX EL SISTEMA DE “FINESTRETA ÚNICA” O ONE STOP SHOP (OSS)?
Les empreses que s'acullin a aquest sistema de “finestreta única” i venguin béns o prestin serveis a consumidors
finals en diferents Estats de la UE no hauran d'identificar-se i donar-se d'alta en cada Estat en què venguin,
sinó que podran simplificar les seves obligacions i:
➜ Registrar-se a efecte de l'IVA electrònicament en un sol Estat membre per a totes les vendes de béns i
serveis realitzades a clients situats en qualsevol Estat de la UE.
➜ Presentar una única declaració de l'IVA electrònica en l'Estat membre d'identificació i liquidar un únic
pagament de tot l'IVA reportat per totes aquestes vendes a la UE a declarar a través del sistema de finestreta
única.
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Pel que fa al contingut de les factures, si opten per aquest sistema, hauran de respectar els requisits i normes
de facturació establerts per l'Estat d'identificació, en cas contrari (declaració en cada país) hauran de respectar
les normes de cada país

QUINS EMPRESARIS HAURAN DE REGISTRAR-SE A ESPANYA A EFECTES DE L’APLICACIÓ D’AQUEST
RÈGIM DE FINESTRETA ÚNICA?
D'entrada, les empreses que venguin en diversos països poden triar l'Estat d'identificació, ara bé, en
determinats casos, és obligatori triar Espanya com a Estat d'identificació, per exemple, per a aquelles
empreses que tinguin la seu de la seva activitat econòmica a Espanya, o que tinguin la seu de la seva
activitat fora de la UE i només un establiment permanent a Espanya, o que no tinguin ni la seu d'activitat
ni establiment permanent a Espanya, però s'iniciï aquí l'expedició o transport dels béns…
En el cas d'aquells empresaris que no disposen de seu ni d'establiment permanent, ni en la Comunitat ni en
un altre país amb el qual existeixi acord d'assistència mútua, hauran de nomenar un intermediari. Quan aquest
intermediari tingui la seu de la seva activitat a Espanya o tingui la seu de la seva activitat fora de la UE, però amb
un establiment permanent a Espanya, serà aquest el seu Estat d'identificació a efectes del règim de finestreta
única.
En aquells casos en què es donen les condicions per a optar entre diferents Estats d'identificació, una vegada
triat un, és possible posteriorment canviar i triar un altre Estat d'identificació, una vegada transcorreguts dos anys.
I QUINES NOVETATS S’INCORPOREN EN LA NOVA REGULACIÓ PER A LES PLATAFORMES I PORTALS DE
VENDA EN LÍNIA?
Dins d'aquest nou marc per a l'IVA internacional, es creen noves disposicions especials per als titulars d'una interfície
digital (plataformes, portals de venda en línia…). En concret, es considera que els titulars d'aquesta interfície digital,
quan faciliten determinats lliuraments de béns, en realitat són ells els que han rebut i lliurat directament els béns al
destinatari final a efecte de l'IVA en dos casos:
➜ Vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers en enviaments de valor no superior a 150 €.
➜ Vendes a distància dins de la Comunitat per proveïdors no establerts en aquesta.
QUINES SÓN LES MODALITATS QUE ES CREEN DE FINESTRETA ÚNICA?
Són tres, però totes elles fan referència exclusivament a lliuraments de béns o prestacions de serveis destinades al
consumidor final per empresaris o professionals.
1) Règim exterior de la Unió (EUOSS): podran optar per aquest règim els empresaris o professionals no
establerts a la UE que prestin serveis a persones establertes a la UE que no tinguin la consideració d'empresaris
o professionals. Declararan en aquest règim totes les prestacions de serveis que s'entenguin localitzades en la
Comunitat.
2) Règim de la Unió (UOSS): tres tipus de subjectes podran optar per aquest règim:
a) Empresaris o professionals establerts en la Comunitat, que declararan a través del sistema de finestreta
única dos tipus d'operacions:
• Prestacions de serveis a persones que no tinguin la consideració d'empresaris o professionals i estiguin
establertes en la Comunitat, però en un Estat diferent del de l'empresari o professional acollit al sistema
de finestreta única, sempre que les prestacions de serveis es localitzin en un Estat membre en què
l'empresari no estigui establert.
Important: quan les prestacions de serveis quedin localitzades en l'Estat en què l'empresari té la seva
seu o en el que estigui establert a efectes d'IVA, aquestes operacions s'hauran de declarar en aquest
país pel règim general.
• Vendes a distància intracomunitàries de béns, incloses les que es localitzen en l'Estat membre en què
es registra el subjecte passiu o en un altre Estat membre en el qual està establert a efectes d'IVA,
sempre que es tracti de vendes a distància amb transport dels béns entre dos Estats diferents de la UE.
Les vendes a distància intracomunitàries són els lliuraments de béns transportats pel venedor,
directament o indirectament, a partir d'un Estat membre diferent del d'arribada de l'expedició o del
transport amb destinació al client, quan els destinataris no tinguin la condició de subjecte passiu de
l'IVA (cas típic: consumidors), o estiguin sotmesos al REAGP, o siguin subjectes passius que facin
exclusivament operacions que no originen el dret a la deducció de l'impost, o persones jurídiques que
no actuen com a empresaris, i els béns no siguin mitjans de transport nous o béns objecte d'instal·lació
o muntatge.
b) Empresaris o professionals no establerts en la Comunitat: només declararan en aquest règim de la Unió
les vendes a distància intracomunitàries que realitzin. Si també realitzen prestacions de serveis, aquests els
hauran de declarar en el règim exterior (EUOSS, vist en el punt 1).
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“La divisió de tasques complexes en tasques simples, en les quals un pot tornar-se expert,
és la font per a assolir la màxima millora en els poders productius del treball”
Adam Smith
c) Interfícies electròniques, tant les establertes dins com fora de la Comunitat, que siguin qualificades
obligatòriament com a subjectes passius en els lliuraments de béns de l'impost, que hauran d'incloure en
aquesta declaració:
• Les vendes a distància intracomunitàries de béns en què intervinguin quan el venedor no estigui
establert en la Comunitat.
• Els lliuraments nacionals (és a dir, sense transport entre Estats) de béns quan el venedor no estigui
establert a la UE.
Important: quan aquestes interfícies electròniques venguin directament béns o serveis propis, també els
hauran d'incloure en la modalitat de finestreta única que correspongui a través del règim de la Unió o del
règim exterior de la Unió.
3) Règim d'importació (IOSS): Règim al qual podran acollir-se els empresaris o professionals establerts
o no establerts en la Comunitat que realitzin vendes a distància de béns importats de països o territoris
tercers en enviaments el valor intrínsec dels quals no excedeixi de 150 € (excepte els productes que estiguin
subjectes a impostos especials). Han d'aplicar l'IVA de l'Estat de la UE en què es lliuren les mercaderies.
L'opció per aquest sistema implica a més la conservació dels registres de totes les vendes incloses en
l'IOSS durant un període de 10 anys.
COM ES POT EXERCIR L’OPCIÓ PER LA FINESTRETA ÚNICA?

Per a poder triar Espanya com a Estat d'identificació a efectes de declarar i ingressar l'IVA d'aquestes operacions
s'ha de presentar el model 035 en qualsevol moment. No obstant això, els que ja estaven registrats en el
règim de minifinestreta única (MOSS) seran automàticament registrats en el nou règim especial OSS. Aquest
sistema especial es pot abandonar també en qualsevol moment.
COM ES DECLARA L’IVA EN EL SISTEMA DE FINESTRETA ÚNICA A ESPANYA?

Els subjectes que s'acullen al sistema de finestreta única a Espanya no declaren aquestes operacions en el
model 303 normal, sinó que han de declarar-les a través d'un model especial: el model 369, de Declaracióliquidació periòdica dels règims especials aplicables als "subjectes passius que prestin serveis a persones
que no tinguin la condició de subjectes passius o que realitzin vendes a distància de béns o determinats
lliuraments nacionals de béns.” Ara bé, el model 303 s'ha modificat amb efectes per al tercer trimestre/
mes de juliol del 2021 i següents, i ara incorpora una sèrie de caselles merament informatives sobre aquestes
operacions, tant les sotmeses a finestreta única com les que no.
La presentació d’aquest model 369 haurà de realitzar-se durant el mes natural següent al del final del
període al qual es refereixi la declaració, que coincidirà amb el trimestre natural en el cas del Règim exterior
de la Unió i en el Règim de la Unió, i serà mensual per al Règim d’Importació.

ASPECTES IMPORTANTS
➜ Quan s'opti pel sistema de finestreta única, en el model 369 s'han de declarar totes les operacions a les
quals resulta d'aplicació aquest règim, no es poden declarar unes en el 369 i les altres directament al país
del consumidor.
➜ En el sistema de finestreta única només es declara l'IVA reportat en les vendes o prestacions, però no es
declara l'IVA suportat en els Estats membres de consum generat per aquestes operacions en aquests: en
el model 369 no s'inclouen les quotes d'IVA suportat.
➜ Per a obtenir la devolució de l'IVA suportat en els Estats de consum en relació amb les operacions
declarades a través de la finestreta única, ha d'utilitzar-se necessàriament el procediment de devolució
d'IVA a no establerts. En conseqüència, els empresaris establerts en territori espanyol poden presentar a
Espanya la corresponent sol·licitud de devolució de l'IVA de no establerts dirigida a l'Estat de consum/
devolució a través del model 360.
➜ Si es dóna el cas que es facin algunes operacions en l'Estat membre on se suporten les quotes per altres
operacions diferents de les declarades via finestreta única, aquestes quotes suportades sí que es deduiran
en les declaracions de l'IVA.
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LABORAL
TREBALL A DISTÀNCIA

LA LLEI 10/2021, DE TREBALL A DISTÀNCIA, VE A CONFIRMAR UNA REGULACIÓ
DEL TELETREBALL QUE, EN MOLTS ASPECTES, JA ESTAVA RECOLLIDA EN EL
REIAL DECRET LLEI 28/2020. A BANDA DE LA NECESSÀRIA REGULACIÓ AL MÀXIM
NIVELL DE RANG LEGAL PER A AQUESTA REALITAT QUE CADA VEGADA ÉS MÉS
HABITUAL, TAMBÉ ÉS INTERESSANT VEURE COM ELS TRIBUNALS COMENCEN A
RESOLDRE LES PROBLEMÀTIQUES QUE, EN LA PRÀCTICA, PLANTEJA AQUESTA
NOVA FORMA DE RELACIÓ LABORAL. AIXÍ, PER EXEMPLE, LA SENTÈNCIA DE
L'AUDIÈNCIA NACIONAL DE 10 DE MAIG DE 2021, ES VA PRONUNCIAR, A FAVOR
DEL TREBALLADOR, PER CONCLOURE QUE EL TEMPS EN QUÈ NO ES POT
TREBALLAR PER TALLS EN EL SUBMINISTRAMENT D'INTERNET O DE LLUM HA DE
CONSIDERAR-SE TEMPS DE TREBALL.
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APROVADA LA LLEI 10/2021, DE TREBALL A DISTÀNCIA
CLAUS EN LA REGULACIÓ DEL TELETREBALL

1

El treball a distància regular al que s'aplicarà aquesta nova llei serà “el treball a distància que es
realitzi, en un període de referència de tres mesos, un mínim del trenta per cent de la jornada, o
el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball.”

2

L'opció pel treball a distància és voluntària per al treballador i per a l'empresa, sense que l'opció
exercida pel treballador pugui traduir-se en cap forma d'acomiadament o discriminació. També
és reversible mitjançant acord entre les parts.

3

La llei exigeix la signatura d'un acord per escrit quan es desenvolupi el treball a distància, que es
podrà modificar posteriorment, però sempre igualment per escrit. La llei regula el contingut que
ha de tenir aquest acord, posant l'accent principalment en la necessitat de fer constar:
➜Un inventari dels mitjans, equips i eines (inclosos consumibles i mobles) que exigeix el
desenvolupament del treball a distància, indicant el període màxim per a la seva renovació.
➜Una enumeració de les despeses que pogués tenir la persona treballadora pel fet de
prestar serveis a distància, així com la forma de quantificació de la compensació que
obligatòriament ha d'abonar l'empresa i moment de pagament.
Important: la llei estableix que el desenvolupament del treball a distància “haurà de
ser sufragat o compensat per l'empresa, i no podrà suposar l'assumpció per part de la
persona treballadora de despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats
al desenvolupament de la seva activitat laboral.” A continuació, es remet als convenis
col·lectius com a instrument en què es recolliran els mecanismes per a la determinació, i
compensació o abonament d'aquestes despeses.
➜Horari de treball i, si s'escau, normes de disponibilitat, així com percentatge i distribució
entre treball presencial i treball a distància, si és el cas, i durada de l'acord de treball a
distància.
➜Mitjans de control empresarial de l'activitat.
➜Procediment a seguir en el cas de produir-se dificultats tècniques que impedeixin
el normal desenvolupament del treball a distància.
➜Instruccions de l'empresa en matèria de protecció de dades i sobre seguretat de
la informació.
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4

Es reconeix la igualtat de drets entre els treballadors que treballin a distància i els que
fan el treball presencial. Entre altres, la llei destaca: dret a la formació, a l'horari flexible,
al registre horari, a la prevenció de riscos laborals, a la intimitat, a la protecció de les
seves dades personals, a la desconnexió digital… i també als mateixos drets col·lectius
que la resta de la plantilla.

5

L'empresa podrà adoptar les mesures oportunes de vigilància i control per a poder verificar
el compliment de les seves obligacions laborals per part de la persona treballadora, però
utilitzant mecanismes que garanteixin la seva dignitat.

IMPORTANT: NOVA INFRACCIÓ PER INCOMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ DE LA SIGNATURA DE L’ACORD
DE TELETREBALL PER ESCRIT.
La signatura de l'acord de teletreball no és només una recomanació, sinó que ve imposada per la llei
10/2021. Per a donar-li major exigibilitat, aquesta mateixa llei ha incorporat una nova infracció en relació
amb l'incompliment d'aquesta obligació en l'apartat 1 de l'article 7 del text refós de la Llei sobre Infraccions
i Sancions en l'Ordre Social (Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost), que passa a incorporar en la llista
d'infraccions greus aquest incompliment en els termes següents: «1. (…) no formalitzar l'acord de treball a
distància en els termes i amb els requisits legal i convencionalment previstos.»
A la vista d'aquesta nova infracció, és important veure a quines relacions s'aplica aquesta regulació per a
saber si és necessari implementar-la. En aquest sentit, la DT 1a estableix que la present llei serà aplicable
a les relacions de treball vigents i que estiguessin regulades, amb anterioritat a la seva publicació, per
convenis o acords col·lectius sobre condicions de prestació de serveis a distància, des del moment en
el qual aquests perdin la seva vigència. A més, si aquests convenis o acords no preveuen un termini de
durada, aquesta norma resultarà d'aplicació íntegrament una vegada transcorregut un any des de la seva
publicació en el «Boletín Oficial del Estado», és a dir, a partir del 10 de juliol de 2022, tret que les parts
signants d'aquests acordin expressament un termini superior, que com a màxim podrà ser de tres anys.
En relació amb l'obligació de signar l'acord de treball a distància, aquesta mateixa DT 1a estableix que
haurà de formalitzar-se en el termini de tres mesos des que aquesta norma resulti d'aplicació a la relació
laboral concreta. A més, també es donen aquests tres mesos de termini per a realitzar les adaptacions
o modificacions dels acords de treball a distància de caràcter individual vigents a la data de publicació
d'aquesta Llei (10 de juliol de 2021), no derivats de convenis o acords col·lectius.
Finalment, val la pena destacar que la DT 3a preveu normes especials per a les situacions de teletreball
sobrevingudes per la COVID, assenyalant que, en aquells casos en què el treball a distància s'hagi implantat
excepcionalment en aplicació de l'article 5 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, o a conseqüència de
les mesures de contenció sanitària derivades de la COVID-19, i mentre aquestes es mantinguin, li continuarà
resultant d'aplicació la normativa laboral ordinària. No obstant això, també en aquests casos les empreses
estaran obligades a dotar dels mitjans, equips, eines i consumibles que exigeix el desenvolupament del
treball a distància, determinant-se a través de la negociació col·lectiva la forma de compensació de les
despeses que implica aquesta modalitat de treball per al treballador.

NOVES QUANTIES PER A LES SANCIONS PREVISTES PER A INFRACCIONS EN L'ORDRE SOCIAL
Alguns exemples de l'increment de sancions que la llei 10/2021 incorpora són els següents:
• Infraccions lleus: el mínim passa de 60 a 70 € i el màxim de 625 a 750 €
• Infraccions greus: el mínim passa de 626 a 751 € i el màxim de 6.250 a 7.500 €
• Infraccions molt greus: el mínim passa de 6.251 a 7.501 € i el màxim de 187.515 a 225.018 €
També s'actualitzen les sancions aplicables en cas d'incomplir l'obligació d'alta en la Seguretat Social de
treballadors o la falta d'alta en el RETA per part dels autònoms, així com donar de baixa en la Seguretat
Social a treballadors que continuen treballant. En aquests casos, el mínim passa de 3.126 a 3.750 € i el
màxim de 10.000 a 12.000 €.
En matèria de prevenció de riscos laborals, les sancions màximes passen de 819.780 a 983.736 €.

NOVETATS NORMATIVA LABORAL
Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, la reactivació econòmica i la
protecció dels treballadors autònoms.
Reial decret 427/2021, de 15 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el temps de treball.
Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància.
Reial decret 688/2021, de 3 d'agost, pel que es modifica el Reglament general sobre procediments per a la imposició de
sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social, aprovat pel Reial
decret 928/1998, de 14 de maig.
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MERCANTIL
LLEI ANTIFRAU:
NOVES NORMES EN EL TRÀFIC MERCANTIL
COM HEM VIST EN LA NOSTRA SECCIÓ FISCAL, LA LLEI 11/2021 MODIFICA ASPECTES IMPORTANTS
DE LES NORMATIVES REGULADORES DELS IMPOSTOS I DELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS. NO
OBSTANT AIXÒ, EL SEU ÀMBIT DE REFORMA NO ACABA AQUÍ, SINÓ QUE TAMBÉ INCORPORA
ALTRES NOVETATS NO TAN PURAMENT FISCALS, I SÍ MÉS VINCULADES AMB LES OBLIGACIONS
D'INFORMACIÓ I LES NORMES DEL TRÀFIC MERCANTIL. VEGEM, A CONTINUACIÓ, LES MÉS
IMPORTANTS.
REBAIXA EN EL LÍMIT PERMÈS PER ALS
PAGAMENTS EN EFECTIU
A partir de l'11 de juliol de 2021, data d'entrada en vigor
de la Llei 11/2021, es redueix el límit general establert
per als pagaments en efectiu dels 2.500 als 1.000
€. Aquesta limitació afecta a aquelles operacions en
què almenys una de les parts intervinents actuï en
qualitat d'empresari o professional, i això implica la
impossibilitat de pagar en efectiu aquestes operacions
quan siguin d'un import igual o superior a 1.000 € o el
seu contravalor en moneda estrangera.
Important: Aquests llindars s'apliquen a tots els
pagaments efectuats a partir de l'11 de juliol de 2021,
encara que tinguin els seus orígens en operacions o
contractes subscrits amb anterioritat a aquesta data,
és a dir, quan la limitació de 2.500 €, ara derogada,
encara estava en vigor.
En el cas de persones físiques particulars amb domicili
fiscal fora d'Espanya, es retalla el límit de pagament en
efectiu a 10.000 €.
Pel que fa al procediment sancionador que pugui
posar-se en marxa a conseqüència de la comissió de
la infracció consistent en el pagament en metàl·lic de
quantitats superiors, també s'incorporen alguns canvis.
Exemple, la sanció proposada pot quedar reduïda en
un 50% si es paga abans de la notificació de la resolució
definitiva, una vegada coneguda la proposta de sanció,
i sempre que no es recorri posteriorment. Amb aquest
pagament s'extingeix el procediment sancionador, la
qual cosa implicarà diverses conseqüències: primer,
la finalització automàtica del procediment, sense
necessitat de dictar resolució expressa; segon, això
implica també la renúncia a formular al·legacions,
que si es formulen, es tindran per no presentades;
finalment, es considera esgotada la via administrativa,
encara que queda oberta la possibilitat de formular
recurs via contenciós-administrativa, computant-se
el termini per a aquest des de la data del pagament,
però si aquest recurs s'interposa, es perdrà la reducció
del 50% de la sanció que haurà de ser pagada per
l'interessat.

16

Aquesta rebaixa s'aplicarà a les sancions exigides abans
de l'entrada en vigor de la nova normativa sempre que
no hagin estat recorregudes ni hagin adquirit fermesa.

També s'aplicarà aquesta mesura favorable en
aquells casos en què existeixi un recurs ja interposat
contra la sanció i, si escau, contra la liquidació de
la qual deriva la sanció, i es desisteixi del mateix
abans de l'1 de gener de 2022, i a més es procedeixi
a dipositar l'import restant de la sanció en el termini
d'ingrés voluntari notificat després de l'acreditació del
desistiment.
D'altra banda, el termini de durada d'aquest
procediment sancionador s'amplia dels tres als sis
mesos.

NOVES OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ SOBRE
MONEDES VIRTUALS
Des de l'11 de juliol de 2021, es preveuen noves
obligacions d'informació en relació amb les entitats
que presten serveis relacionats amb monedes virtuals,
tant si es tracta de persones o entitats residents a
Espanya, com si es tracta d'establiments permanents
en territori espanyol.
• Quan proporcionin serveis per a salvaguardar claus
criptogràfiques privades en nom de tercers, i per
a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes
virtuals: hauran de subministrar a l'Administració
tributària informació sobre totes les monedes
virtuals que mantinguin custodiades.
• Estaran obligades a subministrar a l'Administració
tributària informació sobre les operacions
d'adquisició, transmissió, permuta i transferència
de monedes virtuals, així com els cobraments i
pagaments efectuats en aquestes monedes, en
les quals intervinguin o facin de mediadors. Per
a complir aquesta obligació, hauran de presentar
una relació nominal de subjectes intervinents amb
indicació del seu domicili i número d'identificació
fiscal, classe i nombre de monedes virtuals, així
com preu i data de l'operació.
L'obligació afectarà aquestes entitats quan realitzin
alguna d'aquestes operacions:
• Proporcionin serveis de canvi entre monedes
virtuals i diners de curs legal o entre diferents
monedes virtuals, o mitjancin de qualsevol
forma en la realització d'aquestes operacions.

• Proporcionin serveis per a salvaguardar claus
criptogràfiques en nom de tercers, per a mantenir,
emmagatzemar i transferir monedes virtuals.
• Realitzin ofertes inicials de noves monedes
virtuals, respecte de les quals lliurin a canvi
d'aportació d'altres monedes virtuals o de diners
de curs legal.
Aquestes noves obligacions d'informació també
afecten les monedes virtuals situades a l'estranger.
En aquest sentit, es modifica la Llei General Tributària
en l'àmbit de regulació de les obligacions d'informació
sobre béns i drets situats a l'estranger (model 720), per
a incorporar una nova obligació específica d'informació
sobre monedes virtuals, que s'imposa als seus titulars,
però també a qui resulti “beneficiari o autoritzat o
d'alguna altra forma s'ostenti poder de disposició,
custodiades per persones o entitats que proporcionen
serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades
en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i
transferir monedes virtuals.”
Com ve succeint en relació amb aquestes obligacions
d'informació sobre béns a l'estranger, la multa per
incompliment d'aquesta obligació és substancial: multa
de 5.000 € per cada dada o conjunt de dades referides
a cada moneda virtual individualment considerada,
que hagués hagut d'incloure's en la declaració o
haguessin estat aportats de manera incompleta,
inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 €, i multa
de 100 € per cada dada o conjunt de dades referides
a cada moneda virtual individualment considerada
segons la seva classe, amb un mínim de 1.500 €, quan
la declaració hagi estat presentada fora de termini
sense requeriment previ de l'Administració Tributària.

NOVES CONSEQÜÈNCIES DE LA REVOCACIÓ DEL
NIF
Amb l'objectiu de tenir major control sobre les societats
inactives, es modifica el règim i conseqüències de la
revocació del NIF. Amb l'entrada en vigor de la Llei
11/2021, aquelles entitats el NIF de les quals hagi
estat revocat, no podran realitzar inscripcions en cap
registre públic, ni tampoc atorgar escriptures davant
notari (amb l'excepció del tràmit imprescindible de
cancel·lació).
Per a poder controlar el correcte compliment d'aquesta
limitació, la llei del Notariat no només passa a
incorporar l'obligació d'incloure el NIF en qualsevol
escriptura pública en la qual es procedeixi a crear o
constituir qualsevol classe d'entitat jurídica, sinó que,
a més, es crea un sistema automatitzat amb l'objectiu
d'evitar intents de frau, mitjançant el qual el mateix
Consell General del Notariat facilitarà a l'Administració
Tributària la identificació de les entitats amb NIF
revocat que han intentat atorgar algun document
públic.

NOVES NORMES PER A LA CONFIGURACIÓ DE
LES SICAV
Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn
a partir d'1 de gener de 2022, s'estableixen requisits
addicionals perquè les SICAV puguin tributar al tipus de
l'1%. Es manté en 100 el nombre mínim d'accionistes,

però a efectes del càlcul d'accionistes que determinen
el compliment d'aquest mínim només es tindran en
compte aquells accionistes que siguin titulars d'accions
per import igual o superior a 2.500 € determinat
d'acord amb el valor liquidatiu corresponent a la data
d'adquisició de les accions. A més, s'exigeix que aquest
requisit de nombre mínim d'accionistes concorri durant,
almenys, les tres quartes parts del període impositiu.
Aquestes noves exigències no s'aplicaran a les societats
d'inversió lliure ni a les societats els accionistes de les
quals siguin exclusivament altres institucions d'inversió
col·lectiva, ni a les societats d'inversió de capital variable
índex cotitzades.
Paral·lelament a la imposició d'aquests nous requisits
més exigents, s'incorpora una Disposició Transitòria a la
LIS amb l'objectiu de facilitar la dissolució i la liquidació
d'aquelles SICAV que no compleixin amb els requisits.
La mesura serà aplicable a les SICAV que, durant el
2022, adoptin l'acord de dissolució amb liquidació,
i en els sis mesos posteriors realitzin tots els actes o
negocis jurídics imposats per la legislació mercantil fins
a la cancel·lació registral de la societat.
El règim fiscal aplicable en aquests casos, serà el
següent:
• Exempció de la dissolució en la modalitat
d'Operacions Societàries en l'ITP/AJD.
• Durant els períodes impositius que concloguin fins
al moment de la cancel·lació registral, la SICAV
continuarà tributant a l'1% en l'Impost de societats.
IMPORTANT: els socis no integraran en la BI de
l'impost personal que els correspongui (IRPF, IS,
IRNR) les rendes derivades de la liquidació de
l'entitat, sempre que el total de diners o béns
que els correspongui com a quota de liquidació
es reinverteixi, en la forma i amb unes certes
condicions, en l'adquisició o subscripció d'accions o
participacions en alguna SICAV que sí que compleixi
els requisits o en alguna altra forma d'institucions
d'inversió amb unes certes condicions. Tampoc
caldrà efectuar pagaments a compte sobre les
rendes derivades de la liquidació en aquests casos.
La reinversió per a poder acollir-se a aquest règim
ha de realitzar-se en el termini de set mesos i ha de
ser una reinversió del total de la quota de liquidació,
encara que pot realitzar-se en una o diverses
institucions d'inversió col·lectiva.
• Les adquisicions de valors que es produeixin en
aplicació d'aquest règim estaran exemptes de
l'Impost sobre les Transaccions Financeres.

CANVIS EN LA LLEI 13/2011, DE REGULACIÓ DEL
JOC
Les modificacions en aquesta normativa van
orientades a incorporar nous mecanismes que obliguin
a les entitats relacionades amb activitats de joc, a
col·laborar en la prevenció i lluita contra el frau en les
apostes esportives i les manipulacions. Per a això,
s'introdueixen nous tipus d'infraccions i es reforça el
deure de col·laboració del sector amb l'Administració
Tributària.
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