CIRCULAR Nº 13/18
Barcelona, 9 de julio 2018

ASUNTO: Pago por vía electrónica de las autoliquidaciones gestionadas por la Agencia
Tributaria de Cataluña.
Estimado socio,
El DOGC del día de hoy publica la Orden VEH/106/2018, de 2 de julio, del Departamento de la
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, por la que se extiende la colaboración
social al pago por vía electrónica de las autoliquidaciones de tributos gestionados por la Agencia
Tributaria de Cataluña, que sean presentadas telemáticamente en representación de terceros.
A partir de mañana, fecha de su entrada en vigor, se permitirá el cargo en la cuenta de la persona
obligada al pago del importe de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente por terceros
autorizados para ello.
Para poder ordenar el pago, la persona o entidad que actúe en representación del obligado tributario
debe reunir los requisitos enumerados en el art. 2 de la Orden:
-

Debe estar adherida a alguno de los convenios o acuerdos que la Agencia Tributaria de
Cataluña tenga suscritos o suscriba con los diferentes colegios profesionales, asociaciones
profesionales, entes o empresas de servicios…

-

Debe ejercer la representación de la persona obligada al pago en los términos establecidos en
la Ley General Tributaria y los reglamentos que la desarrollan.

-

La cuenta en la cual se vaya a ordenar el pago debe reunir los requisitos enumerados en el
apartado 3 del citado art. 2 de la Orden.

Le adjuntamos en fichero aparte el texto íntegro de la Orden.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precise sobre este asunto y entre tanto,
reciba un cordial saludo.

CIRCULAR Nº 13/18
Barcelona, 9 de juliol 2018

ASSUMPTE: Pagament per via electrònica de les autoliquidacions gestionades per l’Agència
Tributària de Catalunya.
Benvolgut soci,
El DOGC del dia d'avui publica l'Ordre VEH/106/2018, de 2 de juliol, del Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat, per la qual s'estén la colꞏlaboració social al
pagament per via electrònica de les autoliquidacions de tributs gestionats per l'Agència Tributària de
Catalunya, que siguin presentades telemàticament en representació de tercers.
A partir de demà, data de la seva entrada en vigor, es permetrà el càrrec en el compte de la persona
obligada al pagament de l'import de les autoliquidacions presentades telemàticament per tercers
autoritzats per a això.
Per poder ordenar el pagament, la persona o entitat que actuï en representació de l'obligat tributari ha
de reunir els requisits enumerats en l'art. 2 de l'Ordre:
-

Ha d'estar adherida a algun dels convenis o acords que l'Agència Tributària de Catalunya
tingui subscrits o subscrigui amb els diferents colꞏlegis professionals, associacions
professionals, ens o empreses de serveis…

-

Ha d'exercir la representació de la persona obligada al pagament en els termes establerts en
la Llei General Tributària i els reglaments que la desenvolupen.

-

El compte en el qual es vagi a ordenar el pagament ha de reunir el requisits enumerats a
l'apartat 3 del citat art. 2 de l'Ordre.

Li adjuntem en fitxer a part el text íntegre de l'Ordre.
Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que precisi sobre aquest assumpte i mentre,
rebi una cordial salutació.
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
ORDRE VEH/106/2018, de 2 de juliol, per la qual s'amplia la col·laboració social per al pagament per via
electrònica, mitjançant el càrrec en compte de la persona obligada al pagament, de les autoliquidacions
presentades telemàticament.
L'article 96 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, regula l'impuls de l'ús de les noves
tecnologies i la modernització dels procediments tributaris en el desenvolupament de la seva activitat i
l'exercici de les seves competències. Així mateix, l'article 92 regula el marc legal de la col·laboració social en
aplicació dels tributs, i preveu que aquesta es pugui realitzar mitjançant l'ús de tècniques i mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics.
Per la seva banda, el Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el reglament general de les
actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels
procediments d'aplicació dels tributs, regula la col·laboració social en els articles 79 a 81, i habilita la persona
competent en matèria de tributs per establir altres aspectes als quals es pugui referir la col·laboració social
diferents dels que preveu l'article 92.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
El Codi tributari de Catalunya, aprovat per la Llei 17/2017, d'1 d'agost, estableix en el seu article 122-8 que
l'Administració tributària de la Generalitat ha de promoure la utilització de les tècniques i els mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics necessaris per al desenvolupament de la seva activitat i l'exercici de les
seves competències, exigències també previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En aquest context, l'Agència Tributària de Catalunya té signats convenis o acords de col·laboració amb els
diferents col·legis i associacions professionals, ens o empreses de serveis, atès el paper preponderant
d'aquests col·lectius dins el cicle tributari, la seva proximitat a la ciutadania i les seves característiques pròpies.
L'Agència Tributària de Catalunya ja va regular, mitjançant l'Ordre VEH/85/2017, d'11 de maig, l'obligació de
l'ús dels mitjans electrònics en les presentacions de diverses autoliquidacions per a determinats obligats
tributaris, i amb l'aprovació d'aquesta Ordre es vol ampliar la col·laboració social al pagament per via
electrònica, mitjançant el càrrec en compte de la persona obligada al pagament, de les autoliquidacions
presentades telemàticament, atès que fins ara únicament es permetia el càrrec en el compte de la persona que
feia la presentació.
Per tot això,

Ordeno:

Article 1
Objecte
La finalitat d'aquesta Ordre és ampliar la col·laboració social en l'aplicació dels tributs, regulada al Reial decret
1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el reglament general de les actuacions i els procediments de
gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels
tributs, al pagament per via electrònica, mitjançant el càrrec en compte de la persona obligada al pagament,
de les autoliquidacions presentades telemàticament en representació de tercers, i regular-ne els supòsits i
condicions.

Article 2
Supòsits i requisits
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1. Supòsits d'aplicació
En l'àmbit dels tributs que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya, s'estén la col·laboració social al
pagament per via electrònica d'autoliquidacions presentades telemàticament en representació de tercers,
mitjançant el càrrec en compte de la persona obligada al pagament, en les condicions establertes en aquesta
Ordre i d'acord amb el que disposi la normativa aplicable.
2. Requisits de la persona o entitat que actuï en representació de tercers
Per poder ordenar el pagament esmentat en l'apartat anterior, la persona ordenant ha de reunir els requisits
següents:
a) Ha d'estar adherida a algun dels convenis o acords que l'Agència Tributària de Catalunya tingui subscrits o
subscrigui amb els diferents col·legis i associacions professionals, ens o empreses de serveis, per a la
presentació i el pagament de declaracions i autoliquidacions per via telemàtica en nom de tercers.
b) Ha d'exercir la representació de la persona obligada al pagament en els termes que estableixen l'article 46
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i l'article 111 del Reial decret 1065/2007, de 27 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària
i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. En qualsevol moment
l'Agència Tributària de Catalunya pot requerir que s'acrediti aquesta representació, que haurà d'incloure una
clàusula d'autorització expressa a favor del representant, per al càrrec en el compte de la persona obligada al
pagament.
3. Requisits del compte en el qual s'ordena el càrrec
El compte de la persona obligada al pagament en el qual s'ordeni el càrrec ha de reunir els requisits següents:
a) La persona obligada al pagament n'ha de ser la titular o ha de constar com a autoritzada al càrrec
b) El compte informat ha d'admetre el càrrec en compte
c) El compte ha d'estar obert en una entitat de crèdit autoritzada per a la col·laboració en la gestió recaptatòria
amb l'Agència Tributària de Catalunya

Disposició addicional primera
Acords de col·laboració subscrits amb anterioritat a la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordre
1. Les persones i entitats adherides a convenis o acords de col·laboració per a la presentació i el pagament de
declaracions i autoliquidacions per via telemàtica en nom de tercers, signats amb l'Agència Tributària de
Catalunya amb anterioritat a la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordre podran fer ús d'aquesta nova
funcionalitat per aplicació de la clàusula automàtica d'ampliació de l'àmbit objectiu que consta en els convenis o
acords esmentats, sempre que hagin estat autoritzats expressament pels seus representats i s'ajustin al que
disposa aquesta Ordre i qualsevol altra norma que es desplegui per a la seva execució.
2. Si en aplicació del que regula aquesta Ordre s'estableixen noves vies de col·laboració social en l'aplicació
dels tributs, els col·laboradors socials esmentats en l'apartat anterior poden estendre la seva col·laboració
d'acord amb els acords ja signats, sempre que s'ajustin al que es regula en aquesta Ordre i a la normativa que
estableixi noves vies de col·laboració.

Disposició addicional segona
Habilitació per a l'execució
S'autoritza el director o directora de l'Agència Tributària de Catalunya, dins l'àmbit de les seves competències,
per realitzar totes les actuacions necessàries per a l'execució d'aquesta Ordre, i a ampliar la col·laboració social
en l'aplicació dels tributs mitjançant resolució.

Disposició final
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Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de juliol de 2018

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

(18.186.046)
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