PLA DE CONTROL TRIBUTARI PER A L’ANY 2021

1. INTRODUCCIÓ,
MARC NORMATIU I OBJECTE DEL PLA DE
CONTROL TRIBUTARI.
L’article 116 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, estableix que
l’Administració Tributària ha d’elaborar anualment un Pla de control tributari que tindrà
caràcter reservat, encara que això no ha d’impedir que es facin públics els criteris generals
que l’informin.
En el mateix sentit, l’article 170.2 del Reglament General de les actuacions i els
procediments de Gestió i Inspecció Tributària i de desenvolupament de les normes comuns
dels procediments d’aplicació dels tributs, disposa que cada Administració tributària
integrarà en el Pla de Control Tributari a que es refereix l’article 116 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, el pla o plans parcials d’inspecció, que es basaran en
els criteris de risc fiscal, oportunitat, aleatorietat o altres que s’estimin pertinents.
L’Ajuntament de Mollet del Vallès té encomanada la gestió, inspecció i recaptació de la
taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministrament d’interès general –Ordenança Fiscal 2.11- i ha de perseguir
l’efectiva recaptació d’aquesta taxa i la reducció de la bretxa fiscal, que és l’objectiu del
present Pla.

2. JUSTIFICACIÓ DEL CONTROL TRIBUTARI PER A L’ANY 2021:
Els criteris que justifiquen el control i la inspecció tributària per a aquest any 2021 en
relació a la taxa regulada en la Ordenança Fiscal 2.11 son els següents:
-

Sospita de que pot existir frau fiscal en alguns casos de pagament de la taxa –
exercicis 2017 fins a l’actualitat-, en no resultar ajustades les bases imposables
declarades a la situació de pandèmia viscuda, durant la qual precisament s’ha
incrementat el consum per part de la clientela de les empreses explotadores de
serveis de subministrament.

-

Necessitat d’actualitzar i inspeccionar nous subjectes tributaris que no estiguin
tributant per la taxa.

-

En definitiva, reduir l’incompliment i el frau en l’àmbit tributari.

3. DIRECTRIUS GENERALS DEL PLÀ:
1

Tenint en compte els criteris d’oportunitat, eficàcia i eficiència, les unitats administratives
amb funcions d’aplicació de la taxa municipal, en el marc dels procediments i de les
competències que els son atribuïdes, iniciaran les actuacions inspectores, per si mateixes
i/o a través d’inspectors de l’Ajuntament, en relació a la taxa regulada en la Ordenança
Fiscal 2.11.
L’actuació inspectora, d’acord amb l’article 141 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, consisteix en l’exercici de les funcions dirigides a :
a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries per al
descobriment dels que siguin ignorats per l’Administració.
b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades pels
obligats tributaris.
c) La realització d’actuacions d’obtenció d’informació relacionades amb l’aplicació
dels tributs, d’acord amb el que estableixen els articles 93 i 94 d’aquesta Llei.
d) La comprovació del valor de drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i
altres elements, quan sigui necessària per a la determinació de les obligacions
tributàries, i és aplicable el que disposen els articles 134 i 135 d’aquesta Llei.
e) La comprovació del compliment dels requisits exigits 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 obligacions tributàries i la forma en què han de complir aquestes
últimes.
g) La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de
comprovació i investigació.
h) La realització d’actuacions de comprovació limitada, conforme al que estableixen
els articles 136 a 140 d’aquesta Llei.
i) L’assessorament i informe a òrgans de l’Administració Pública.
j) La realització de les intervencions tributàries de caràcter permanent o no
permanent, que s’han de regir pel que disposa la seva normativa específica i, si
manca regulació expressa, per les normes d’aquest capítol amb exclusió de l’article
149.
k) Les altres que s’estableixin en altres disposicions o se li encomanin per les
autoritats competents.
Per dur a terme les actuacions inspectores, es podrà realitzar l’examen de tots els
documents, fitxers, factures, bases de dades i demés que regula l’article 142 de la Llei
58/2003, General Tributaria i si bé els articles 151 i 152 de la indicada Llei regulen que el
lloc i horari de les actuacions inspectores, es podrà sol·licitar la aportació a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

4.- SANCIONS TRIBUTARIES :
Si de les actuacions de comprovació i inspecció es detecten infraccions previstes a la Llei
General Tributaria o a la pròpia Ordenança 2.11, s’incoaran els expedients sancionadors
que corresponguin i es proposaran les sancions tributàries, fent-se les liquidacions
corresponents per al pagament per part de la empresa sotmesa a comprovació i/o inspecció.
5.- ABAST TEMPORAL:
Aquest Pla és per a l’any 2021, sent prorrogat automàticament per a l’any 2022 i fins que
no s’aprovi un nou pla per a dit exercici.
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