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DECRET 294/2022, DEL 13-7-2022, PEL QUAL S’APROVA EL PLA DE CONTROL 

FISCAL PER A L’EXERCICI DEL 2022 

El BOPA d’ahir, 20 de juliol, publicava el Pla de control fiscal per a l’exercici 2022, que és 

l’instrument en el que s’han d’integrar les actuacions de control que duran a terme durant 

l’exercici els òrgans d’inspecció, gestió tributària, duana i recaptació. Si bé el seu contingut 

té caràcter de reservat, són públics els criteris generals que n’inspiren la seva elaboració i 

execució. 

El Pla de control fiscal incorpora el Pla d’inspeccions tributàries així com els plans de 

comprovacions de gestió tributària i de comprovacions i inspeccions duaneres, les actuacions 

de recaptació i la coordinació de les actuacions de control entre les direccions adjuntes del 

Departament de Tributs i de Fronteres (DTF). 

Pel que fa al Pla d’inspeccions tributàries destaquen les actuacions de control en l’impost 

sobre societats (IS), atès que durant l’exercici 2022, el DTF, a més de les comprovacions 

habituals sobre les deduccions a la base i la quota i de l’aplicació dels règims especials, es 

centrarà en “comprovar que els obligats tributaris que han sigut objecte de regularitzacions 

tributàries les hagin efectivament regularitzat” i en “comprovar els obligats tributaris que 

any rere any tenen bases de tributació negatives”. Quant a l’Impost General Indirecte (IGI), 

a més de recercar les activitats no declarades o submergides, els òrgans d’inspecció 

controlaran les quotes suportades per inversions no afectes a l’activitat econòmica de 

l’obligat tributari. 

D’altra banda, respecte a la resta d’actuacions destaquen també les destinades al control de 

les deduccions en concepte de pensió per aliments i compensatòries i de les reduccions a la 

base (aportacions a plans de pensions, habitatge habitual, ascendent o descendents a càrrec) 

en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), tot i que les comprovacions es 

centraran principalment quan l’obligat tributari obtingui rendes de les activitats 

econòmiques i rendes del capital immobiliari, deixant en un segon lloc les rendes del treball.    

De la mateixa manera, el DTF “durà a terme actuacions de comprovació respecte d’aquells 

habitatges que haurien de formar part del Registre d’habitatges buits” tal i com es desprèn 

del Pla de control fiscal, aprovat pel Govern el proppassat 13 de juliol. 
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Així mateix, el Pla de control fiscal defineix també les principal línies de control dels òrgans 

de gestió tributària, que són: (i) la recerca dels obligats tributaris que no presenten declaració, 

on s’emmarcaran les actuacions relatives a la comprovació del Registre d’habitatges buits; 

(ii) les comprovacions formals de les declaracions presentades; (iii) els controls sobre la 

veracitat de les dades declarades; (iv) les actuacions de comprovació censal; i (v) les 

comprovacions formals i de veracitat de les rectificacions d’autoliquidacions.  

Respecte a les comprovacions i inspeccions duaneres, el Pla introdueix en aquest exercici la 

vigilància del compliment del Conveni sobre el comerç internacional d’espècies de fauna i 

flora salvatges amenaçades (CITES), al qual el Principat d’Andorra s’hi va adherir l’any 2021 

i que va entrar en vigor el 4 de gener d’enguany. A més, tal i com ha anunciat el Govern, el 

DTF intensificarà el control de les importacions irregulars dels particulars en règim de 

viatgers així com l’establiment de controls puntuals per descobrir i interceptar la introducció 

il·lícita de diners en efectiu per carretera. 

Finalment, i relació a les actuacions de recaptació, l’Administració tributària pretén ampliar 

l’embargament automatitzat a tot tipus d’embargament sense tenir en compte un llindar tal 

i com es fa fins a dia d’avui i complementar les actuacions amb l’embargament de sous i 

salaris o de béns. 

 

***  
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El nostre equip d'Andorra estarà encantat de proporcionar-li més informació. Posi's en contacte 

amb nosaltres: 

 

Alberto Gil Albert Hinojosa 

Soci Soci 

alberto.gil@caseslacambra.com albert.hinojosa@caseslacambra.com 

Marc Cantavella Pablo Lloret 

Associat Sènior Associat 

marc.cantavella@caseslacambra.com pablo.lloret@caseslacambra.com 
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