
DILLUNS, 26 GENER 2015 LAVANGUARDIA 51

BEATRIZ NAVARRO
Brussel·les. Corresponsal

No tot val a l’hora de lluitar con-
tra el frau fiscal. És el que és sub-
jacent en la investigació iniciada
per la Comissió Europea sobre la
norma aprovada pelGovern espa-
nyol el 2012 per obligar a decla-
rar rendes i patrimonis ocults a
l’estranger. Brussel·les va iniciar
les seves indagacions arran de
diverses denúncies sobre els as-
pectes presumptament despro-
porcionats de la normativa, plas-
mada en el famós model 720 que
obliga a informar de béns a l’es-
tranger amb valor superior a
50.000 euros (comptes, valors o
immobles).
Els serveis tècnics de la Comis-

sió recomanen l’obertura d’ex-
pedient per dos punts de la nor-
ma, cosa que podria obligar Es-
panya a modificar-la. Preocupa,
d’una banda, que no presentar la
declaració o fer-ho fora de termi-
ni sigui una infracció administra-
tiva que no prescriu (un extrem
només previst per a delictes com
el terrorisme o el genocidi), enca-
ra que Hisenda pogués saber
d’aquests actius per altres mit-
jans i, d’altra banda, l’enorme
quantia de lesmultes per presen-
tar la declaració tard. Els impre-
sos més cèlebres del model 720
els han omplert diversos mem-

bres de la família Pujol per pro-
var de regularitzar el seu patri-
moni ocult a l’estranger.
Brussel·les va rebre les prime-

res queixes a inicis del 2013, ad-
vertint-lo que la norma podria
ser una restricció a la lliure cir-
culació de capitals a la UE, ja que
“pot dissuadir els residents a Es-
panya de fer o mantenir inversi-
ons en altres estats membres”.
Des d’aleshores, hamantingut un
intens intercanvi d’informació
sobre això amb el Govern cen-
tral. El diàleg inclou “una reunió
formal” a Brussel·les el maig del
2014 entre representants del
Ministeri d’Hisenda i de la Co-
missió.
La receptivitat mostrada per

Brussel·les va sorprendre la dele-
gació espanyola; fonts diplomà-
tiques van atribuir l’interès a una
presumpta reacció corporativista
dels funcionaris espanyols en les
institucions de la UE, també
afectats –i inquiets– per la nor-
ma. Però si bé és cert que un sin-
dicat de funcionaris va presentar
una queixa pel tema, el seu ar-
gument que viola el seu protocol
de privilegis i immunitats ha es-
tat desestimat i, tot i això, Brus-
sel·les continua dubtant de la
compatibilitat de la llei amb el
dret europeu i manté oberta la
investigació.
Una de les seves preocupa-

cions és que les multes aplicades
per no declarar béns a l’estranger
“es corresponguin millor amb les
sancions aplicades a situacions
internes”, afirma la Comissió en
una carta datada a mitjans de de-
sembre a la qual ha tingut accés
aquest diari. En aquesta carta,
anuncien als denunciants que “la
intenció actual dels serveis de la
Comissió és continuar aquesta
part de la investigació i proposar
l’obertura d’un procediment d’in-
fracció”. Mentre que la sanció
per no declarar actius a temps a
Espanya és de 100 euros per da-
da, amb un mínim del 1.500 per
grup, si els béns són a l’estranger
el càstig s’eleva fins a 5.000 eu-
ros per dada errònia o no decla-

rada, amb un mínim de 10.000
per categoria, expliquen fonts ju-
rídiques.
Un altre punt pel qual Brus-

sel·les sospesa expedientar Es-
panya és la no prescripció de la
infracció administrativa de no de-
clarar certs actius (si es detecten
o es declaren fora de termini con-
sisteix a considerar-los guanys
patrimonials no justificats i im-
putar-los a l’últim exercici no
prescrit amb una sanció addi-
cional del 150%). “Un període de
limitació més llarg” que l’habitu-
al i l’admès per la justícia de la
UE per a casos excepcionals “pot
no ser compatible amb la legis-
lació europea quan una adminis-
tració ja té indicis per altres fonts

de l’existència d’actius a l’estran-
ger”. Els serveis comunitaris te-
nen “la intenció de proposar
l’obertura d’un procediment d’in-
fracció”, indiquen. La Comissió,
en canvi, ha descartat les queixes
que qüestionaven la legitimitat
de l’Agència Tributària per im-
posar aquesta obligació, que el
model 720 només estigui en cas-
tellà o que pugui presentar-se

exclusivament per internet.
Malgrat que fa gairebé dos

anys que s’investiga el cas, no hi
ha cap decisió presa, ni per obrir
expedient ni per arxivar el cas,
afirmen fonts comunitàries.
Aquests plans “sónnomés conclu-
sions preliminars, continuem en
contacte amb les autoritats espa-
nyoles”, afegeixen. Si la Comissió
segueix endavant perquè no arri-
ba abans a un acord amb Espa-
nya, la primera fase del proce-
diment d’infracció seria enviar
una carta de citació plantejant
formalment les seves inquietuds.
Si el Govern no en compartís les
conclusions i no actués, s’envia-
ria un dictamen motivat orde-
nant certs canvis, un ultimàtum,
ja que si no n’acceptés les indica-
cions el pas següent seria anar al
Tribunal de Justícia de la UE i
deixar que els jutges decidissin.
Les queixes han arribat de par-

ticulars, associacions i advocats
diversos. “Aquestes primeres
conclusions de la Comissió Euro-
pea ja tenen una gran impor-
tància, poden suposar un gran
alleujament per a moltíssimes
persones que en anys anteriors
no van declarar en temps i forma,
i estan molt preocupades per les
greus conseqüències previstes en
la normativa, perquè declarar
fora de termini és poc menys que
un suïcidi fiscal”, es felicita Ale-
jandro del Campo, advocat del
despatx Consulting DMS, de Pal-
ma, que al novembre va interve-
nir en la comissió de peticions
l’Eurocambra, una altra institu-
ció a la qual han anat europeus
residents en Espanya a la recerca
d’empara.c

LL IURE CIRCULACIÓ

Brussel·les discuteix
amb Madrid des de fa
gairebé dos anys la
legalitat de la norma

Tradicionalment Andorra ha estat un dels països en què alguns contribuents han amagat més patrimoni
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“Efectes indesitjats” del cas

PATRIMONI OCULT

Els impresos més
famosos del model
720 els ha omplert
la família Pujol

Enfrontament per la política d’impostos del Govern central

]“Estic segur que els Pujol
estaran fent salts d’alegria
quan s’assabentin d’això,
però el nostre despatx no
va denunciar pensant a
protegir defraudadors o
polítics corruptes que ama-
guen el seu botí a l’estran-
ger”, lamenta Alejandro
del Campo, de Consulting
DMS, sinó en els particu-
lars i clients del seu des-

patx a Palma “amb béns i
estalvis modestos als seus
països d’origen que estan
terroritzats i indignats per
culpa d’aquesta nova obli-
gació i les gravíssimes san-
cions pel fet de no com-
plir-la o fer-ho fora de ter-
mini”. L’obertura d’un ex-
pedient, diu, pot ser un
bon argument davant
Hisenda per evitar-les.

Brussel·les qüestiona la norma fiscal
queobliga adeclarar béns a l’exterior
LaCE prepara un expedient per la quantia de les multes i la no-prescripció
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