
50 Agència Tributària de les Illes BalearsSECCIÓ

La norma institucional bàsica de la Comunitat Autònoma, l'Estatut d'autonomia de les Illes

Balears, en la seva redacció per Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer de les Illes Balears preveu,

en l'article 133, la creació de l'AgènciaTributària de les Illes Balears per tal d'avançar en una

major autonomia financera i corresponssabilitat fiscal des de la vessant organitzativa.

Així doncs, a partir de l'1 de gener de 2009, es va posar en marxa l'Agència Tributària de les Illes

Balears (d'ara endavant ATIB), creada amb la Llei 3/2008 de 14 d'abril.

L'ATIB es crea com a un ens de naturalesa estatutària al qual correspon la gestió, la recaptació,

la liquidació i la inspecció dels tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així

com, per delegació de l'Estat, dels tributs estatals cedits totalment, delegació que es pot fer

extensiva, fins i tot, a la resta de tributs estatals recaptats per l'Estat en l'àmbit territorial de les

Illes Balears, per mitjà d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal de l'Administració

Tributària i l'ATIB. També exerceix funcions de recaptació, gestió, inspecció i liquidació dels

recursos d'altres administracions públiques que, en virtut de llei, conveni, delegació de

competències o encomana de gestió, s'hagin atribuït  a la Comunitat Autònoma.

En particular, l'ATIB exerceix funcions en l'àmbit tributari i de recaptació pròpies de les entitats

locals que li encomanin, amb la finalitat de col·laborar amb aquestes entitats en la millor gestió

dels seus recursos econòmics.

En virtut de la competència exclusiva per ordenar la seva hisenda autonòmica d'acord amb les

normes que conté l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, el Parlament de les Illes Balears va

aprovar la Llei 2/2016, de 30 de març, de l' impost sobre estades turístiques i de  mesures

d'impuls del turisme sostenible, amb la qual es cobra un nou tribut autonòmic, la recaptació del

qual ha de nodrir un fons per afavorir el turisme sostenible per poder finançar adequadament tot

un seguit d'actuacions, delimitades en la mateixa Llei, a fi d'aconseguir, en darrera instància un

turisme sostenible a les Illes Balears des del punt de vista ambiental, social i econòmic.

El títol III, regula les normes de gestió del tribut i per tant, afecta directament a l' ATIB. En

particular i d'acord  amb el que preveu el darrer paràgraf de l'article 14.3 de la Llei 2/2016, se

substitueix, per a determinats establiments turístics el sistema de declaració liquidació (auto

declaració) de l'impost pel sistema de declaració d'alta en una matricula i liquidació col·lectiva

posterior a càrrec de l'Administració tributària. A més la presentació de les declaracions i els

pagaments corresponents s'han de fer per via telemàtica.

La disposició final del Decret estableix la creació del tauler d'anuncis electrònic de l'ATIB.
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Any rere any, l'ATIB consolida les bases per dur a terme la gestió en matèria tributària,

fonamentada en els principis d'objectivitat, eficàcia, eficiència i transparència, amb especial

atenció a la lluita contra el frau fiscal, el servei a la ciutadania, a la implantació de les noves

tecnologies en l'àmbit tributari, i a la potenciació de la col·laboració amb les altres

administracions públiques, especialment amb l'Administració tributària estatal.

L'Agència dotada d'un major nivell d'autonomia i flexibilitat, ha comptat durant aquests anys de

funcionament amb uns recursos i serveis generals propis i especialitzats per raó de la matèria,

especialment pel que fa al personal i a la gestió economicofinancera.

Així, amb la finalitat d'assolir una major garantia de transparència i d'eficiència en la gestió i

l'assignació dels recursos, l'Agència està sotmesa a un sistema de control financer permanent per

part de la Intervenció General de la CAIB, d'acord amb el pla anual que aprovi el conseller o

consellera competent en matèria d'hisenda.

Al mateix temps, cal dir, que des de la seva creació, l'ATIB ha comptat amb un òrgan intern

específic de control, la inspecció de serveis de l'Agència, òrgan encarregat del control ordinari de

la gestió i el compliment del Programa Anual d'Actuació de l'Agència.

A més s'han establert mecanismes específics de seguiment i de control de l'eficàcia i l'eficiència

de l'ATIB respecte al compliment dels seus objectius. En aquest sentit, el Programa Anual

d'Actuació, referit en el paràgraf anterior, conté els objectius a assolir, que són objecte de

seguiment.

En matèria de personal, les relacions de llocs de feina de l'ATIB aprovades per Acord de Consell

General de 22 de juliol de 2009 - modificada posteriorment per diferents Acords del Consell

General s'adapten als canvis estructurals establerts en primer lloc a l'Ordre del Vicepresident

Econòmic de 11 de novembre de 2011, i posteriorment a l'Ordre de la consellera d'Hisenda i

Administracions Públiques de 22 de desembre de 2016 per la qual es regula l'estructura

organitzativa i funcional de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Anualment i ateses les novetats normatives, s'organitzen accions formatives per tal de comptar

amb personal especialitzat en matèria tributària.
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Per acabar, les relacions interadministratives amb altres administracions públiques, en particular

amb les entitats locals i amb l'Administració tributària estatal, es duran a terme amb els

corresponents instruments de col·laboració que preveu la Llei de l'Agència Tributària de les Illes

Balears, principalment convenis, així com qualsevol altre fórmula jurídica admesa en dret.
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El programa 142A de gestió e inspecció de l'Agència Tributària de les Illes Balears té

encomanades les següents tasques:

- La gestió, inspecció i recaptació en període voluntari i executiu dels tributs cedits (impost

sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i

donacions, taxa sobre el joc, impost sobre el patrimoni ) a la CAIB, d'acord amb el que disposa

la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes i la

Llei 22/2009, de 18 de desembre per la qual es regula el sistema de financiació de les comunitats

autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades

normes tributaries.

- La gestió, inspecció i recaptació en període voluntari i executiu dels tributs propis que

s'hagin creat mitjançant Llei del Parlament de les Illes Balears (canon de sanejament d'aigües i

l'impost sobre estades turistiques).

- La lluita contra el frau fiscal.

- La potenciació juntament amb l'Administració Tributària de l'Estat de les relacions de

coordinació i cooperació a través dels instruments de col·laboració que preveu la Llei de

l'Agència Tributària de les Illes Balears, a més dels diferents òrgans de coordinació que ja

existeixen actualment com són els grups de treball del Consell Superior per a la Direcció i

Coordinació de la Gestió Tributària i els Consells Territorials per a la Direcció i Coordinació de

la Gestió Tributària, Consells Territorials en l'àmbit de la Gerència del Cadastre.

L'Agencia Tributària autonòmica, persegueix aconseguir els objectius clàssics de tota

administració tributària en relació a la lluita contra el frau fiscal i en la millora del servei

d'informació i d'atenció al ciutadà.

D'acord a les dotacions pressupostàries l'ATIB impulsa l'ús de les noves tecnologies a l'àmbit

tributari, com és l'ús d'Internet per el pagament i la presentació de tributs i altres ingressos

públics, el manteniment i millora dels programes d'ajuda per l'impost sobre Successions i

Donacions, i per  l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Són línees d'actuació de l'Agència Tributària de les Illes Balears, d'acord al Programa Anual

d'Actuació, entre d'altres, les següents:

 Lluita contra el frau fiscal
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- La coordinació eficaç d'actuacions entre administracions tributàries. En aquest sentit, la

Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les

comunitats autònomes, estableix el foment i el desenvolupament dels intercanvis d'informació

entre les administracions tributàries autonòmiques i estatal.

- La remissió mútua de diligències de col·laboració conseqüència de les actuacions que

duen a terme l'ATIB i l'AEAT en relació amb totes les operacions i els negocis jurídics amb

transcendència tributària.

- Consolidació de l'Equip de treball de lluita contra el frau fiscal dins el Consell Territorial

per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària.

- Anàlisi de possibles actuacions coordinades amb l'Administració tributària estatal

(AEAT) i realització de actuacions conjuntes.

- Comprovacions de verificacions de dades i comprovacions limitades

- Manteniment i intensificació d'intercanvis d'informació amb AEAT per a la gestió eficaç

d'embargaments.

- Comprovacions de valors per tal de:

- Prevenir el frau fomentant l'assessorament previ a la presentacions de declaracions.

- Verificar l'adequació dels valors declarats.

En referència a una segona línea d'actuació d'assistència tributària per facilitar el compliment

voluntari de les obligacions tributàries, són importants les següents tasques:

- Col·laboració entre Administracions per a prestació del servei d'assistència al ciutadà, en

especial destaca la col·laboració en la elaboració de declaracions de l'IRPF als ciutadans.

- Administració electrònica; entre d'altres la presentació de declaracions o el servei

d'assistència a sol·licituds d'informació.

- Servei d'assistència al ciutadà

- Servei d'ajuda per emplenar determinades autoliquidacions de l'ITP-AJD i l'ISD

- Difusió novetats normatives

La tercera línea d'actuació pel que fa el programa 142A inclou les següents tasques:

- La utilització de mitjans informàtics de tractament de la informació per a la selecció dels

obligats tributaris que seran objecte de les actuacions inspectores resulten fonamentals per a

l'abast dels objectius proposats.
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- El manteniment dels intercanvis d'informació entre Administracions tributàries i el

recolzament de l' utilització de les diligències de col·laboració com instrument vàlid per a la

obtenció de informació entre Administracions, d'acord al que es disposa en els art. 58 la Llei

22/2009 i 167 del  Reial decret 1065/2007.

- En l'àmbit de la col·laboració social, així com la cooperació i col·laboració amb altres

administracions tributàries, es preveu mantenir els convenis existents amb entitats locals,

mantenint la col·laboració existent en matèria de la gestió recaptatòria en via voluntària i

executiva, així com en matèria de gestió cadastral.

La quarta línea d'actuació fa referència al desenvolupament d'una Administració tributària àgil,

eficaç i de qualitat, s'inclouen les següents tasques:

- Planificació de les actuacions

A les actuacions de l'ATIB han de regir una sèrie de principis entre els que destaquen l'eficàcia,

igualtat, generalitat i objectivitat en l'aplicació dels tributs, amb respecte ple als drets i les

garanties dels ciutadans;  la desconcentració d'actuacions; la coordinació i cooperació amb la

resta d'administracions tributàries.

Les actuacions d'aplicació dels tributs de les diferents àrees de gestió, recaptació i inspecció

tributària es troben planificades, per facilitar el seguiment de les mateixes i el compliment dels

objectius perseguits. La planificació de les actuacions es troben recollides en el Programa Anual

d'Actuació, Pla de Control Tributari i Plans parcials.

- Revisió dels documents administratius

Cal destacar que tota la revisió ha d'estar alineada amb l'objectiu marcat des de la UE relacionat

amb la simplificació administrativa i amb el Pla Director de Simplificació Administrativa

aprovat per CAIB.

- Formació del Personal

En relació al principi organitzatiu i rector de l'activitat de l'ATIB relacionat amb l'especialització

i qualificació del personal, es preveu la realització de jornades formatives amb contingut

teòric/pràctic.

- Supervisió Política de Seguretat

Quant a les base de dades, es preveu el manteniment i revisió del perfil d'usuari existent en

l'aplicació de gestió de tributs cedits i supervisió de les autoritzacions d'accés sol·licitades.
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OBJECTIUS I ACTIVITATS

OBJECTIU 01  Lluita contra el frau fiscal

ACTIVITAT A   Coordinació eficaç d'actuacions entre administracions tributàries

ACTIVITAT B  Remissió mútua de diligències de col·laboració entre l'ATIB i l'AEAT

ACTIVITAT C  #Consolidació de l'Equip de treball de lluita contra el frau fiscal

ACTIVITAT D  Comprovacions de verificacions de dades i comprovacions limitades

ACTIVITAT E  Manteniment i intensificació d'intercanvis d'informació amb AEAT

ACTIVITAT F  Comprovacions de valors per tal de prevenir el frau

OBJECTIU 02  Facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries

ACTIVITAT A  Col·laboració entre Administracions per a prestació del servei  d'assistència al ciutadà

ACTIVITAT B  Administració electrònica

ACTIVITAT C  Servei d'assistència al ciutadà

ACTIVITAT D  Servei d'ajuda per emplenar determinades autoliquidacions

ACTIVITAT E  Difusió novetats normatives

OBJECTIU 03  Desenvolupament d'una Administració tributària àgil, eficaç i de qualitat.

ACTIVITAT A  Utilització de mitjans informàtics per a la selecció dels obligats  tributaris

ACTIVITAT B  Manteniment dels intercanvis d'informació entre Administracions  tributàries

ACTIVITAT C  Mantenir els convenis existents amb entitats locals en matèria  de  gestió recaptatòria
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Aquest programa inclouaquelles tasques que es duen a terme per les arrees incloses en el

Departament tributari, Aquestes tasques, dins l'àmbit de la gestió tributària, són les que es

relacionen en l'article 117 de la Llei 58/2003 General Tributària, de 17 de desembre. Així, i

sense que tengui un caràcter exhaustiu es relacionen les més destacables:

- La informació i assistència als contribuents

- L'emissió de certificats tributaris

- La recepció i tramitació de les declaracions autoliquidacions presentades

- Les actuacions de verificació de dades

- Les actuacions de comprovacions de valor

- Les actuacions de comprovacions limitades

- La pràctica de liquidacions derivades de les actuacions de verificació i comprovacions

limitades

A més de les actuacions relacionades amb anterioritat, cal incloure en aquest programa (142 B)

les tasques realitzades per l'Àrea de Recaptació que donen de suport a la gestió tributària

desenvolupant les següents funcions:

Exercir el conjunt de funcions relatives a les actuacions de recaptació de tributs i d'altres

ingressos de dret públic, i als procediments de revisió tributària per via administrativa, derivats

d'aquestes actuacions recaptatòries, en els termes que disposa la normativa aplicable i d'acord al

que disposa l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de

2016 per la qual es regula l'estructura organitzativa i funcional de l'Agència Tributària de les

Illes Balears.

La resolució dels recursos administratius presentats en via executiva contra les resolucions

adoptades per la comunitat autònoma.

Tramitació dels expedients d'ajornament i fraccionament de deutes corresponent a tributs cedits i

propis que es trobin en període executiu abans que es dicti la providència de constrenyiment.

Supervisar l'actuació de les recaptacions de zona en el desenvolupament de la gestió recaptadora

dels tributs i altres ingressos de dret públic que siguin de la seva competència.

Fer el seguiment dels procediments concursals que afectin als crèdits la gestió recaptatòria dels

quals correspongui a l'Agència Tributària de les Illes Balears, en col·laboració amb el servei

territorial de recaptació de zona i coordinadament amb la Direcció de l'Advocacia de la

Comunitat Autònoma.
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OBJECTIUS I ACTIVITATS

OBJECTIU 01  Informació i assistència als contribuents

OBJECTIU 02  Emissió de certificats tributaris

OBJECTIU 03  Recepció i tramitació de les declaracions autoliquidacions presentades

OBJECTIU 04  Actuacions de verificació de dades

OBJECTIU 05  Actuacions de comprovacions de valor

OBJECTIU 06  Actuacions de comprovacions limitades

OBJECTIU 07  Liquidacions derivades de les actuacions de verificació
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