Benvolguts/des companys/es,
El proper dilluns, 16 de setembre de 2019, de 18.00h a 19.30h a la Seu de la Delegació Catalana c/ Provença, 281,
baixos de Barcelona, farem una sessió del Grup Procediment Tributari.
Aquesta sessió anirà a càrrec de Noemí Naranjo, José Sáez i una servidora, i en ella analitzarem diverses sentències,
resolucions i interlocutòries dictades en aquest 2019 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 1115/2019, de 18 de juliol. Anàlisis de la forma en que s’han de calcular els interessos de demora en els
casos en que, com a conseqüència de l’estimació parcial d’un recurs, s’anul.la una liquidació satisfeta i se’n
dicta una nova en substitució de l’anterior.

•

STS 1101/2019, de 17 de juliol. Pronunciament sobre la procedència de condemnar en costes a
l’Administració en els casos en s’aplana a les pretensions de la part demandant en el termini de contestació de
la demanda.

•

STS 1032/2019, de 10 de juliol. Comentari de l’anul·lació del precepte reglamentari que establia que es
computés com a interrupció injustificada l’endarreriment produït en el procediment sancionador com a
conseqüència d’una ordre de completar l’expedient del procediment inspector d’origen.

•

STS 813/2019, de 12 de juny. Comentari de l’anul·lació de l’article 46.8 del Reglament de Recaptació que
establia que si l’obligat al pagament d’un deute tributari presentava una sol·licitud d’ajornament/fraccionament i
una sol·licitud de suspensió simultània procedia arxivar la primera.

•

RTEAC de 14/05/2019 (RG 3337/2018). Anàlisis de l’efecte vinculant de les valoracions d’un bé realitzades per
una Administració tributaria.

•

RTEAC de 20/03/2019 (RG 2494/2017). Anàlisis de la possibilitat de instar la compensació d’un deute tributari
estatal amb un crèdit reconegut per una altra Administració Pública.

•

RTEAC de 26/02/2019 (RG 1545/2017). Consolidació del criteri interpretatiu pel que s’entén que una segona
sol·licitud de suspensió presentada en termini, concedit amb la denegació de la primera sol·licitud, no té
efectes suspensius.

•

RTEAC de 20/02/2019 (RG 2226/2016). Estudi del pronunciament en el que es resol que la inactivitat
administrativa durant el procediment iniciat mitjançant sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts no pot
comportar la prescripció del dret exercit per la contribuent.

•

Interlocutòria del TS de 18/07/2019 (recurs 1488/2019). Plantejament del debat sobre si han d’operar límits a
l’hora d’imposar la sanció per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració per
tal de que es respecti el principi de proporcionalitat.

•

Interlocutòria del TS de 09/07/2019 (recurs 1072/2019). Plantejament del debat sobre si havent-se conclòs
una comprovació limitada en virtut d’una resolució de “comprovat i conforme” pot (o no) l’Administració realitzar
un procediment posterior respecte del mateix concepte i període.

•

Interlocutòria del TS de 20/06/2019 (recurs 80/2019). Reflexió sobre el debat de la doctrina denominada del
“doble tir” i la possibilitat de girar una tercera liquidació en relació a elements del deute tributari diferents dels
que van suposar l’anul·lació de la segona liquidació.
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•

Interlocutòria del TS de 23/05/2019 (recurs 491/2019). Plantejament de què s’ha d’entendre per “requeriment
previ” als efectes del que preveu l’article 27 de la LGT: ha de ser la declaració extemporània rigorosament
espontània per tal d’evitar el recàrrec?

Us recordem que aquesta sessió és gratuïta per als 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 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.

INSCRIPCIÓ BARCELONA
Data límit d’inscripció: 13 de setembre de 2019.
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

LLEIDA STREAMING

TARRAGONA STREAMING

En cas de que hi hagi documentació aquesta serà enviada com a molt tard el mateix dilluns abans de les
13.30h.
Rebeu una forta abraçada,

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