Benvolguts/des companys/es,

La darrera sessió del grup Procediment Tributari d’enguany serà el proper dilluns, 26 de
novembre de 2018, de 18.00h a 19.30h a la Seu de la Delegació Catalana c/Provença, 281, baixos
de Barcelona.
Aquesta sessió anirà a càrrec de Rosa Pérez, Noemí Naranjo i Mireia de Pol, i en ella analitzarem
diverses Sentències i resolucions dictades durant l’any 2018 que són rellevants des del punt de
vista dels procediments tributaris. En concret, la sessió la dedicarem, entre d’altres, a tractar
sobre els pronunciaments i les qüestions indicades a continuació:
-

STS 1505/2018 de 16/10/2018. Anàlisis de les conseqüències de l’anul·lació d’una
disposició de caràcter general a la llum de la polèmica Sentència en la que l’Alt Tribunal
interpreta que el subjecte passiu del IAJD és el prestador.

-

STS 398/2018 de 13/03/2018 i STS 539/2018 de 03/04/2018. Reflexions sobre la
legitimació del responsable per a impugnar el pressupost de fet habilitant i les
liquidacions a les que afecta inclòs si era Administrador de la Societat quan es van
aprovar les liquidacions i demés actes administratius dels que se’n deriva la
responsabilitat.

-

RTEAC de 27/09/2018. Estudi de l’abast de la responsabilitat solidaria del article 42.2.a)
de la LGT quan l’Administració ha acceptat la valoració dels béns ocultats o transmesos
donada per les parts.

-

STS 1248/2018 de 10/09/2018. Comentari sobre l’actual criteri jurisprudencial i
doctrinal en relació a la possibilitat d’aportar proves en via econòmic-administrativa
que no han sigut aportades durant el procediment d’aplicació dels tributs.

-

STS 1163/2018 de 09/07/2018 i STS 1362/2018 de 17/07/2018. Conclusions sobre la
càrrega de la prova en els procediments revisors de plusvàlues municipals que
s’estimen improcedents per contràries al principi de capacitat econòmica.

-

STS 843/2018 de 23/05/2018. Reflexió sobre el valor probatori del declarat pel
contribuent en una comunicació o autoliquidació.

Recordeu que aquesta sessió és gratuïta per associats prèvia inscripció i està oberta a
col·laboradors pagant una quota per assistència, tot i que de manera condicionada a
l’existència de places lliures a la sala (el dijous abans de la sessió tots els col·laboradors rebran
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un e-mail confirmant o no la seva plaça). En tot cas, és imprescindible que tant associats com
col·laboradors s’inscriguin, mitjançant l’enllaç a la nostra web que s’indica seguidament. Data
límit d’inscripció: 23 de novembre de 2018. Recordar-vos que les places són limitades.
IN SITU A BARCELONA https://www.aedaf.cat/activitats/2018/11/26
Us informem que aquestes sessions també es faran via streaming (només per visionar) a les
diferents Delegacions de Girona, Lleida i Tarragona. Si us voleu inscriure-hi, podeu fer-ho
mitjançant els enllaços següents:
GIRONA STREAMING https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-girona-sessio-del-grupprocediment-tributari
LLEIDA STREAMING https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-lleida-sessio-del-grupprocediment-tributari
TARRAGONA STREAMING https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessiogrup-procediment-tributari
En cas de que hi hagi documentació aquesta serà enviada per e-mail com a molt tard el mateix
dilluns abans de les 13.30h
Rep una forta abraçada,

Mireia de Pol Cruz
Cap de grup Procediment Tributari de la Delegació Catalana-AEDAF
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