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Barcelona, a 26 d’ octubre  de 2015 
 

 

Distinguit client: 

 

Al BOE del 22 de setembre de 2015, s'ha publicat la llei 34/2015, de 21 de setembre, de 

modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

Es tracta d'una reforma de calat que afecta diversos articles del text legal. Unes modificacions són 

merament tècniques, altres incorporen preceptes per cobrir buits legals i un altre grup de mesures 

tenen com a objectiu la persecució del frau fiscal. 

Amb aquesta norma es completa l' anunciada reforma fiscal que ha modificat la llei de  l’ Impost 

sobre Societats i la Llei de l' Impost sobre la Renda, l' Impost sobre la renda de no residents i de l' 

Impost sobre el Valor Afegit. 

Excepte precisions puntuals, aquesta llei entra en vigor als 20 dies de la seva publicació, el proper 

12 d’octubre de 2015. 

 

Les principals novetats són: 

 

1.- Modificacions que afecten la interpretació i aplicació dels tributs, sent molt rellevants les 

modificacions en la regulació del conflicte en aplicació de la norma, i en la prescripció dels tributs. 

2.- Modificacions en matèria de revisió en via administrativa, amb la intenció d'agilitzar la seva 

tramitació i reduir litigiositat. 

3.- S'incorpora un nou títol VI que regula les actuacions i procediments d'aplicació dels tributs en 

supòsits de delicte contra la Hisenda pública. 

4.- S'incorpora un nou títol VII, regulador dels procediments a seguir per a l'execució de les 

decisions de la Comissió Europea exigint la recuperació d'ajudes d'Estat. 

5.- Es modifica la Llei de l' Impost sobre Societats i la Llei de Cooperatives, i altres lleis no 

tributàries. 

 

A continuació els remetem un breu resum de les principals modificacions que incorpora. 
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1. Modificacions que afecten a la interpretació i aplicació dels tributs. 
 
Interpretació de les normes tributàries (art. 5) 
S'explicita la facultat dels òrgans de l'Administració que elaboren disposicions tributàries i que 

tenen la competència per contestar consultes, per dictar disposicions interpretatives vinculants per 

als òrgans de l'Administració encarregats de l'aplicació dels tributs. 

Es preveu la publicació de les disposicions interpretatives o aclaridores i que, en determinats 

casos, aquestes resolucions puguin ser sotmeses a informació pública. 

Aquesta facultat ja existia de fet. Amb la reforma s'incorpora al text legal. 

 

Conflicte en l’aplicació de la norma tributaria (arts. 15, 159, 179, 206 bis i Disposició 
transitòria única) 

 

Ja no s'exclou la possibilitat d'imposar sancions quan s'apreciï conflicte en l'aplicació de la norma 

tributària. Això és aplicable a conflictes corresponents a períodes amb un termini de liquidació que 

finalitzi després de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 

 

En concret, es tipifica com a infracció tributària l’ incompliment d'obligacions tributàries mitjançant 

actes o negocis regularitzats a través del conflicte en l'aplicació de la norma sempre que: 

 

 Concorri la manca d'ingrés, l'obtenció indeguda de devolució, la sol·licitud indeguda d'una 

devolució o benefici fiscal o la indeguda acreditació d'imports a compensar en base o en 

quota de declaracions futures. 

 

 S'acrediti l'existència d'igualtat, almenys substancial, entre el cas regularitzat i altres en 

què s'hagués fet públic un criteri administratiu abans del termini de presentació de la 

declaració. S'inclouen entre aquests criteris els establerts per la Comissió Consultiva que 

ha d'emetre informe per a la declaració del conflicte en l'aplicació de la norma. No obstant 

això, se suprimeix la possibilitat que aquesta Comissió faci públic el seu criteri sobre 

operacions hipotètiques, cosa que es contempla en l'avantprojecte. 

 

Obligacions formals (art. 29) 
 
Es preveu la possibilitat d'exigir que la gestió dels llibres registre s'hagi d'efectuar per mitjans 

telemàtics, donant cobertura legal al model de gestió d' IVA previst en el Projecte de RD per a la 
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modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió l' Impost sobre el Valor 

Afegit. 

 

Aplaçament i fraccionament de pagament (art. 65) 
 

Es consideren deutes inajornables, les derivades dels procediments de recuperació d'ajudes 

d'Estat. 

 

Prescripció (art. 66 bis, 68, 70 y 115) 
 
Es un dels canvis més significatius que planteja la reforma de la Llei. El termini de prescripció 

continua sent de 4 anys amb caràcter general, però: 

 

 S'estableix un supòsit de imprescriptibilitat: no prescriu el dret de l'Administració tributària a 

comprovar i investigar fets, actes, elements, explotacions i valors produïts en exercicis 

prescrits, als efectes de determinar el deute per l'Administració tributària, quan sigui 

necessària la comprovació per determinar el deute tributari en exercicis no prescrits. En 

aquestes comprovacions, l'Administració pot qualificar d'acord amb la veritable naturalesa de 

les operacions, declarar el conflicte en l'aplicació de la norma o, en supòsits de simulació, 

considerar el fet imposable efectivament realitzat, si bé només per a regularitzar exercicis no 

prescrits 

 

 S'estableix un termini especial de prescripció per al dret de l'Administració a iniciar la 

comprovació de bases o quotes compensades o pendents de compensar, de 10 anys, termini 

que comença el dia següent a la fi del termini de presentació de la declaració corresponent. 

 

 Encara transcorri aquest termini, del contribuent haurà d'aportar l'autoliquidació en què es van 

incloure les bases o quotes a compensar o deduir quan es comprovin exercicis no prescrits 

en els quals tinguin incidència. 
 

 En els tributs de cobrament periòdic per rebut, com és l' Impost sobre Béns Immobles, el 

començament del còmput del termini de prescripció se situa en el moment de la meritació. 

 

 La interrupció de la prescripció d'un tribut en un subjecte passiu, suposarà la interrupció dels 

terminis de prescripció d'altres obligacions tributàries connexes, sent obligacions connexes 
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aquelles en què algun dels seus elements resulti afectat o es determini en funció dels 

corresponents a altra obligació o període diferent. Per exemple la regularització. 

 

 Aquestes noves normes d'allargament de la prescripció consistents en què no prescrigui el 

dret a comprovar de l'Administració s'aplicaran en els procediments de comprovació i 

investigació iniciats, i sense proposta de liquidació, a la data d'entrada en vigor de la nova llei. 

 
Compensació d’ofici durant el termini d’ingrés en període voluntari (art. 73) 
 
 Es preveu la compensació d'ofici de les quantitats a ingressar i a retornar que resultin d'un 

mateix procediment de liquidació o de nova liquidació per haver estat anul·lada una altra 

anterior. 

 

 També es compensaran d'ofici les quantitats a ingressar i a retornar derivades de la 

regularització d'obligacions connexes. 

 

Mesures cautelars (art. 81) 
 
S'amplia el termini de durada de les mesures cautelars, actualment fixat en 6 mesos, quan les 

mateixes s'adoptin en el procediment de liquidació vinculat a un delicte contra la Hisenda Pública. 

En aquest cas els efectes de les mesures cautelars cessaran en el termini de 24 mesos des de la 

seva adopció. 

 

Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària (art. 95, 95 bis i Disposició 
transitòria única) 
 
 La informació tributària pot revelar o publicar quan aquesta publicació sigui imposada per la 

normativa de la Unió Europa. 

 

 L'Administració ha d'acordar la publicació periòdica de llistats de deutors a la Hisenda Pública 

per deutes o sancions tributàries, de manera periòdica, quan concorrin les següents 

circumstàncies: 

 

 Que l’ import total de les deutes i sancions tributàries pendents d’ingrés superi   l’ import de 

1.000.000 euros. 
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 Que els deutes o sancions no s'hagués pagat en voluntària, sense incloure les ajornades o 

suspeses. 

 

Normes sobre mitjans i valoració de la prova (art. 106) 
 

La factura deixarà de ser un mitjà de prova privilegiat per demostrar l'existència d'una operació, el 

que es tradueix en que si l'Administració qüestiona manera fonamentada la seva efectivitat, a 

l'obligat li incumbeix aportar proves sobre la realitat de les operacions. 

 
Presumpcions en matèria tributària (art. 108) 
 

En el cas d'obligacions tributàries amb períodes de liquidació inferior a l'any, com passa per 

exemple en l' Impost sobre el Valor Afegit, podrà l'Administració realitzar una distribució lineal de la 

quota diferencial anual que resulti, entre els períodes de liquidació corresponents, quan no pugui 

atribuir-la a un període de liquidació concret i l'obligat tributari, requerit expressament a aquest 

efecte, no justifiqui un repartiment temporal diferent. 

 
Declaració tributària (art. 119) 
 

Quan l'Administració practiqui una liquidació tributària només tindrà en compte les quantitats que 

l'obligat tributari tingui pendents de compensar o deduir en el moment d'iniciar el procediment 

administratiu. Els contribuents no podran modificar les quantitats pendents mitjançant la 

presentació de declaracions complementàries o sol·licituds de rectificació un cop iniciat el 

procediment d'aplicació dels tributs. 

 
Taxació pericial contradictòria (art. 135) 
 

La sol·licitud per l'interessat de la taxació pericial contradictòria suspendrà el termini per a iniciar el 

procediment sancionador o, si aquest s'hagués iniciat, el termini màxim per a la seva terminació. 

Un cop finalitzat el procediment de taxació pericial contradictòria, la notificació de la liquidació 

determinarà que el termini, de 3 mesos, que té l'Administració per iniciar el procediment 

sancionador es computi de nou des de la notificació o, si el procediment s'ha iniciat, que es 

reprengui el còmput del termini restant per a la terminació. No obstant això, si en el moment de 

sol·licitar la taxació contra la liquidació ja s'ha imposat sanció, i com a conseqüència d'aquella es 

dictés una nova liquidació, s'ha d'anul·lar la sanció fixant altra tenint en compte la quantificació de 

la nova liquidació. 
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Procediment de comprovació limitada (art. 136) 
 

Es dóna l'opció als contribuents que aporten voluntàriament la documentació comptable per 

acreditar la comptabilització de determinades operacions. En aquest cas l'Administració podrà 

examinar aquesta documentació només als efectes de contrastar aquestes dades amb els seus. 

L'examen de la documentació mercantil no impedirà ni limitarà la ulterior comprovació de les 

operacions en un procediment d'inspecció. 

 
Nous terminis de les actuacions inspectores (art. 150 i Disposició transitòria única) 
 

S'estableix un termini de 18 mesos amb caràcter general, i de 27 mesos quan es doni alguna de 

les següents: 

 Que el volum de la xifra anual de negocis de l'obligat tributari sigui igual o superior al 

requerit per a auditar comptes. 

 

 Que l'obligat tributari està integrat en un grup sotmès al règim de consolidació fiscal o al 

règim especial d'entitats que estigui sent objecte de comprovació inspectora. 

 

 Quan es realitzi la comprovació a diverses persones o entitats vinculades, si concorren 

algunes d'aquestes circumstàncies en una d'elles, s'aplica el termini ampliat a totes. 

 

 Quan les circumstàncies es van apreciar durant el desenvolupament de les actuacions 

inspectores, el termini de 27 mesos es comptarà des de la notificació de la comunicació 

d’inici. 

 

Al contrari del que passa ara i del que seguirà succeint en la resta de procediments, ja no es 

tindran en compte per al còmput del termini els períodes d'interrupció justificada ni les dilacions no 

imputables a l'Administració. Se suprimeix també la interrupció injustificada del procediment 

inspector per no realitzar actuacions durant més de 6 mesos per causes no imputables a l'obligat 

tributari. 

 

L'obligat tributari pot sol·licitar, abans de l'obertura del tràmit d'audiència, un o diversos períodes 

en els quals la inspecció no podrà efectuar actuacions amb l'obligat tributari i queda suspès el 

termini per atendre els requeriments efectuats a aquest. Aquests períodes no podran excedir en el 
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seu conjunt de 60 dies naturals per a tot el procediment i suposaran una extensió del termini 

màxim de durada d'aquest. 

 

Quan durant el desenvolupament del procediment inspector l'obligat tributari manifesti que no té, o 

que no va a aportar tota la documentació sol·licitada, la seva aportació posterior determinarà 

l'extensió del termini màxim de durada del procediment per un període de 3 mesos, sempre que 

aquesta aportació es produeixi un cop transcorregut almenys 9 mesos des del seu inici. L'extensió 

del termini serà de 6 mesos quan l'aportació s'efectuï després de la formalització de l'acta i 

determini que l'òrgan competent per liquidar acordi la pràctica d'actuacions complementàries. 

 

Així mateix, el termini màxim de durada del procediment inspector s'estendrà per un període de 6 

mesos quan, després de deixar constància de l'apreciació de les circumstàncies determinants de 

l'aplicació del mètode d'estimació indirecta, s'aportin dades, documents o proves relacionats amb 

aquestes circumstàncies. 

 

L’ incompliment del termini de durada de les actuacions inspectores no produirà la caducitat del 

procediment que haurà de continuar fins a la seva finalització però produirà els següents efectes: 

 

 No es considera interrompuda la prescripció. S'entendrà interrompuda per la realització 

d'actuacions amb posterioritat a la finalització del termini de durada de les actuacions. 

 

 Tindran el caràcter d'espontanis els ingressos realitzats des de l'inici del procediment fins a 

la primera actuació practicada amb posterioritat a l’ incompliment del termini de durada del 

procediment d'inspecció. 

 

 No s'exigiran interessos de demora des que es produeix l' incompliment fins a la 

finalització del procediment. 

 

Quan una resolució judicial o econòmic-administrativa s'ordena la retroacció d'actuacions 

inspectores per apreciar defectes formals: 

 

 No s'exigiran interessos de demora per la nova liquidació que es dicti pel temps que 

transcorri entre la recepció de la resolució en el registre de l'Administració competent i la 

notificació de la represa d'actuacions. 
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 El termini per a la conclusió del procediment serà el major de dos: el que restés per 

concloure el procediment inspector o 6 mesos. 

 

 Aquestes modificacions seran aplicables a les actuacions inspectores en què la recepció 

de l'expedient per l'òrgan competent per executar la resolució conseqüència de la 

retroacció es produeixi a partir de l'entrada en vigor de la nova llei. 

 

Mètode d’estimació indirecta (art. 158) 
 
S'enumeren les fonts de les que poden procedir les dades perquè l'Administració apliqui aquest 

mètode: 

 

 Els signes, índexs i mòduls establerts per al mètode d'estimació objectiva, que s'utilitzaran 

preferentment tractant-se d'obligats tributaris que hagin renunciat a aquest. 

 

 Les dades econòmiques i del procés productiu obtingudes del mateix obligat tributari. 

 

 Les dades procedents d’estudis del sector efectuats per organismes públics o per 

organitzacions privades d’acord amb tècniques estadístiques adequades, i que es 

refereixin al període objecte de regularització.  

 

 Les dades d’una mostra obtinguda pels òrgans de la Inspecció sobre empreses, activitats 

o productes amb característiques rellevants que siguin anàlogues o similars a les de 

l’obligat tributari, i es refereixin al mateix any.  

 

 En cas d’ imposició directa es podran determinar pel mètode d’estimació indirecta les vendes i 

prestacions, les compres i despeses o el rendiment net de  l’activitat. No obstant això, 

l’estimació indirecta podrà referir-se únicament a les vendes i prestacions, quan les compres i 

despeses que figuren a la comptabilitat o en els registres fiscals es consideren suficientment 

acreditats. Tanmateix, l’estimació indirecta pot referir-se únicament a les compres i despeses 

quan les vendes i prestacions resultin suficientment acreditades.  

 

 En cas d’ imposició sobre el consum es podrà determinar pel mètode    d’estimació indirecta 

la base i la quota repercutida, la quota que s’estima suportada i deduïble o tots dos imports. 

Si l’ Administració tributària no disposa de la informació que li permeti apreciar la repercussió 
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de les quotes, correspondrà a  l’obligat tributari aportar la informació que permeti identificar a 

les persones o entitats que li van repercutit l’ impost i calcular el seu import.  

 

 En el cas dels tributs amb períodes de liquidació inferior a l’any de la quota estimada per la 

Inspecció de forma anual es repartirà linealment entre els períodes de liquidació 

corresponents, a excepció que l’obligat tributari justifiqui que procedeix un repartiment 

temporal diferent. 

 

Subjectes infractors (art. 181.1.d) 
 
Es substitueix, en el cas del grup fiscal, com a  subjecte infractor, a l’entitat dominant per l’entitat 

representant del grup, conseqüència directa del nou perímetre de consolidació establert per la Llei 

27/2014 que permet consolidar a entitats dependents d’una no resident. 

 

Sancions (arts. 199 y 200)  
 

Es rebaixa l’ import de la sanció, de 1.500 a 250 euros, per presentar declaracions informatives o 

contestacions a requeriments per mitjans tradicionals quan existeix obligació de presentar-les per 

via telemàtica. 

 

S’ estableix una sanció de 250 euros per a la presentació per mitjans diferents als telemàtics 

d’altres dades amb transcendència tributària si hi hagués obligació  d’utilització d’aquests. 

 

Es tipifica com a  infracció tributària el retard en l’obligació de portar els libres registre a través de 

la Seu Electrònica de la AEAT mitjançant el subministrament dels registres de facturació, 

sancionant-se amb multa proporcional del 0,5% de l’ import de la factura,  amb mínim trimestral de 

300 euros i màxim de 6.000 euros. Pel moment no s’ha aprovat l’obligació de portar els libres 

registres de l’ IVA a través de la Seu Electrònica de l’AEAT 

 
Finalització del procediment sancionador (art. 211) 
 

Es segueix fixant una duració màxima del procediment en 6 mesos, però es podrà prorrogar quant 

s’hagués iniciat i concorrin en el procediment inspector les circumstàncies per ampliar el termini 

per haver aportat l’obligat tributari la documentació tard o quan s’hagin apreciat les circumstàncies 

per aplicar  l’estimació indirecta de bases i després s’aportin dades o documents, d’acord al previst 

a l’ art. 150.5. 
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Devolució d’ ingressos indeguts (art. 221.1.c) 
 

S’ eximeix de la devolució d’ingressos indeguts els imports satisfets, un cop transcorreguts els 

terminis de prescripció, amb motiu de la regularització voluntària prevista en el nou  art. 252. 

 

2. Modificacions tributàries en matèria de revisió en via administrativa 
 

La modificació del bloc normatiu regulador de les reclamacions econòmic-administratives, 

persegueix dos objectius bàsics, conforme s’ indica en l’ exposició de motius de la Llei,  

 

 La agilització de l’ actuació dels Tribunals 

 La reducció de la litigiositat. 

 

Per això, es plantegen mesures com la utilització de mitjans electrònics en totes les fases del 

procediment, mesures que agilitzen els procediments i mesures que milloren tècnicament la 

normativa vigent, clarificant alguns extrems que la pràctica ha posat de manifest com a dubtosos , 

i  com a tals, generadors de conflictes jurídics. 

 

3. Actuacions i procediments d’aplicació dels tributs en supòsits de delicte contra la 
Hisenda pública 
 

S’ incorpora un nou Títol en la norma que regula el procediment que s’ha de seguir quan la 

Inspecció aprecia indicis de delicte contra la Hisenda Pública, seguint les previsions de l’ article 

305.5 del Codi Penal que permet liquidar a l’ Administració tributària de forma separada els 

conceptes vinculats i no vinculats al possible delicte. 

Dit Títol serà aplicable a procediments iniciats abans de l’entrada en vigor de la llei si, concorrent 

els indicis de delicte fiscal, encara a aquesta data no s’hagués produït el pas del tant de culpa a la 

jurisdicció competent o s’hagués remès l’expedient a la Fiscalia (Disposició transitòria única).  

 

4. Recuperació d’ ajudes de l’Estat que afecten a l’ àmbit tributari 
 

En els últims anys, s’estan produint diversos procediments de qualificació de determinades 

mesures fiscals per part de la Comissió Europea, com Ajudes de l’ Estat. 
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Correspon a l’ Administració tributària la realització de les actuacions necessàries per a l’ execució 

de les decisions de recuperació d’ ajudes de l’Estat que afecten a l’ àmbit tributari. S’ incorpora el 

seu desenvolupament  en el redactat de la Llei. 

 
Prescripció (art. 262) 
 

Prescriu als 10 anys el dret de l’Administració per a determinar i exigir el pagament del deute 

tributari que, en el seu cas, resulti de l’ execució de la decisió de recuperació. Començarà a 

comptar dit termini de prescripció des del dia següent a aquell en que l’aplicació de l’ ajuda de 

l’Estat, en compliment de l’ obligació tributària objecte de regularització, hagués tingut efectes 

jurídics conforme a la normativa tributària.  El termini  de prescripció s’ interromprà per: 

 

 Qualsevol actuació de la Comissió o de l’ Administració tributària a petició de la Comissió que 

estigui relacionada amb l’ajuda de l’Estat.  

 Qualsevol acció de l’ Administració tributària, realitzada amb coneixement formal de l’obligat 

tributari, conduent al reconeixement de regularització, comprovació, inspecció, assegurament 

i liquidació del deute tributari. 

 Qualsevol actuació fefaent de l’obligat tributari conduent a la liquidació o pagament del deute 

tributari o per la interposició dels recursos procedents.  

 El termini de prescripció es suspendrà durant el temps en que la decisió de recuperació sigui 

objecte d’un procediment davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

 

Efectes de l’ execució de la decisió de recuperació (art. 263) 
 
Quan existeixi una resolució o liquidació prèvia, practicada per l’Administració tributària en relació 

amb l’obligació tributària afectada per la decisió de recuperació de l’ajuda de l’Estat, l’execució de 

dita decisió determinarà la modificació de la resolució o liquidació, encara que sigui ferma.  

Els interessos de demora es regiran pel que disposa en la normativa de la Unió Europea. 

 
Recursos contra l’acte d’execució i incident d’ execució (art. 264) 
 

La resolució o liquidació derivada de l’execució de la decisió de recuperació podrà ser recorreguda 

en reposició i, en el seu cas, per la via econòmic-administrativa. 

La suspensió en cas de revisió sols és possible aportant com a garantia el dipòsit de diner a la 

Caixa General de Dipòsits. 
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5. Altres mesures tributàries: 
 

Revocació del número d’ identificació fiscal (NIF) 

 

La publicació de la revocació del número d’identificació fiscal, assignat en el Butlletí Oficial de 

l’Estat, determinarà la pèrdua de validesa a efectes identificatius de dit número en l’àmbit fiscal. 

Aquesta situació no impedirà a l’ Administració Tributària exigir el compliment de les obligacions 

tributàries pendents. No obstant, l’ admissió de les autoliquidacions, declaracions, comunicacions 

o escrits en els que consti un número d’identificació fiscal revocat quedarà condicionada a la 

rehabilitació del citat número d’identificació fiscal o, en el seu cas, a l’obtenció d’ un nou número. 

Aquesta publicació suposa que les entitats bancàries no poden carregar o abonar en els comptes 

o dipòsits on figuren com a  titulars o autoritzats les persones o entitats amb el NIF revocat. 

Si es tracte d’ una entitat, el Registre en el qual estigui inscrita impedirà realitzar inscripció alguna 

d’aquesta. 

 

6. Modificació de la Llei 27/2014 de l’ Impost sobre Societats 
 

Es redueix el perímetre de vinculació eliminant el supòsit de la vinculació entre una entitat i el 

cònjuge o familiars dels socis d’una entitat que formi part del mateix grup. 

Es corregeixen els errors d’expressió relatius a la prescripció especial de 10 anys per a l’inici de la 

comprovació de bases, quotes i deduccions pendents de compensar. 

7. Modificació a la Llei 20/1990 sobre Règim Fiscal de les Cooperatives 

Es modifica la norma de compensació de quotes negatives en aquestes entitats per  adaptar-la a 

la compensació de bases negatives de la Llei de l’ Impost. D’aquesta forma, al 2015 seguiran 

aplicant-se els límits del 50 o del 25% de la quota íntegra prèvia a la seva compensació per a 

grans cooperatives, al 2016 el límit serà del 60% i, al 2017 i següent el límit s’estableix en el 70%. 

8. Altres modificacions no tributàries 

 Es modifica la Llei de Enjudiciament Criminal en matèria de delictes contra la Hisenda 

Pública. 

 Es modifica la Llei Orgànica de Repressió de Contraban, modificant-se sancions i tipificant-

se noves infraccions. 

 Modificació de la Llei de Jurisdicció Contenciós Administrativa. 
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 Modificació de la Llei 7/2012 de lluita contra el frau en quant a la limitació de pagaments en 

efectiu. 

 Modificació de la Llei 27/2014 de l’ Impost sobre Societats: 

 Es corregeixen errors d’expressió relatius a la prescripció especial de 10 anys per a l’ 

inici de la comprovació de bases, quotes i deduccions pendents de compensar. 

 Es suprimeix el supòsit de vinculació existent entre una entitat i els familiars dels socis 

d’altres entitats que formin part del gruo mercantil. 

 

A més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa, Lorena Marquina, 
Xavier Latorre o Javier Aquilué, estan a la seva sencera disposició per a qualsevol aclariment al 

respecte de la present circular. 

Atentament, 
 
AUDICONSULTORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La present circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d'informació de novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir assessorament 

professional de cap tipus ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. 
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