COMUNICACIÓ 5/2011
Estudi d’assumptes jurídics, mercantils, comptables, tributaris i laborals.

10/03/2011

PLA DE CONTROL TRIBUTARI ANY 2011
El passat 07/02/2011 es va publicar en el BOE la Resolució de 2 de febrer de 2011, de la Direcció
General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la que s’aproven les directrius
generals del Pla General de Control de Tributari de 2011.
Les principals àrees d’atenció preferent que s’hi estableixen són les següents:
- Control de les rendes derivades de la realització d’activitats professionals.
- Detecció i regularització de factures falses, i operacions efectuades pels empresaris en règim
d’estimació objectiva.
- Lluita contra l’economia submergida de forma coordinada amb l’inspecció de treball.
- Control dels cobraments efectuats amb targeta en funció de la nova declaració informativa
que han de presentar els bancs sobre les terminals amb targetes de crèdit.
- Detecció d’immobles en els que s’hagin realitzat activitats econòmiques o que hagin estat
llogades sense declarar les rendes obtingudes a partir de la nova declaració informativa sobre
consums d’electricitat que presentin les companyies elèctriques.
- Control de les trames de frau d’IVA en operacions intracomunitàries.
Cal tenir present que l’Agència Estatal d’Administració Tributària ja ha començat a aplicar les directrius
del nou Pla de Control Tributari.
Una de les novetats importants és que es disposarà de tots els consums elèctrics, començant pel 2010, en
virtut de l’informació subministrada per les companyies elèctriques. Aquesta informació servirà, entre
d’altres coses, per detectar lloguers no declarats o activitats empresarials en naus industrials no
registrades.
També hi haurà una actuació conjunta d’inspectors fiscals i del treball per descobrir persones que cobren
de l’atur i a la vegada treballen, així com falsos autònoms.
Així mateix, es seguirà el rastre de bitllets de 500 € i com a novetat d’aquest any els bitllets de 200 €.
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