
L’AEDAF-Catalunya organitza una jornada d’estudi
tributari sobre les novetats fiscals de l’any 2022

La directora de Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Caba, ha parlat de criteris i
consultes tributàries dels impostos cedits

També hi han participat l’economista Guillem López Casasnovas, i els advocats Luis Viñuales
Sebastián i Esaú Alarcón García

Barcelona, 24 de març de 2022.- La directora general de Tributs i Joc de la Generalitat de
Catalunya, Natàlia Caba Serra, ha fet la ponència inaugural de la jornada d’estudi tributari sobre
les novetats fiscals de l’any 2022 organitzada per AEDAF-Catalunya a l’Auditori UPF-BSM de
Barcelona. Caba ha parlat de temes d’actualitat dels criteris i consultes tributàries dels impostos
cedits.

La jornada també ha comptat amb la ponència de l’economista, membre de la Comissió
d’Experts per a la Reforma Fiscal, Guillem López Casasnovas, que ha comentat les propostes
principals de la Comissió d’Experts, remarcant l’harmonització fiscal com a peatge a l’autonomia
tributària i la dificultat de reformar la fiscalitat.

L’advocat Luis Viñuales Sebastián ha analitzat les iniciatives de l’OCDE per un nou paradigma de
la tributació internacional -Pilar 1 i Pilar 2- i la proposta de directiva de la UE per una tributació
mínima del 15%.

Finalment, l’advocat i membre del Consell Assessor Institucional d’AEDAF, Esaú Alarcón García, ha
explicat la situació del model 720 -que regula la obligació informativa de béns a l’estranger-
després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 27 de gener de 2022 que
n’ha anul·lat totes les conseqüències negatives. Ha destacat que el model continua vigent i que
hi ha moltes vies per, encara, poder reclamar la devolució dels pagaments fets abans de la
sentència. Amb tot, considera que cal ser prudent i esperar a una propera resolució del tribunal
de Luxemburg respecte al règim de responsabilitat patrimonial que pot ampliar
considerablement les possibilitats per a reclamar les devolucions. “La sentència ha donat
tranquil·litat en un tema molt sensible que preocupava a un gran número de contribuents”, ha
afegit.

“Aquestes jornades ens han actualitzat en moltes qüestions tècniques rellevants i significatives
en la nostra activitat professional en un moment convuls que ens està sobrepassant també a
nosaltres com a professionals de la fiscalitat”, ha explicat Josep Alemany, delegat de
l’AEDAF-Catalunya. “En aquests moments difícils podem aportar, com s’ha fet fins ara, a fer de
pont i facilitar l’entesa entre el contribuent i l’administració tributària”, ha afegit.

Sobre AEDAF-Catalunya

Fundada el 1967, l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) és una entitat que aporta
valor a la societat i als ciutadans en la seva tasca d'assessoria i defensa del contribuent, així com
a les institucions a través de la seva anàlisi i reflexió de les actuacions públiques en matèria fiscal,
per tal de millorar el sistema tributari espanyol. Actualment, AEDAF reuneix més de 3.300
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professionals, titulats universitaris especialitzats en matèria fiscal, que es dediquen
exclusivament a l'assessorament tributari, ja sigui per compte propi o aliè.

La demarcació de Catalunya és la més gran d’AEDAF, amb més de 600 associats, i vetlla perquè
tots els professionals que ho desitgin puguin tenir un punt de trobada i enriquiment per al seu
exercici professional. Entre els seus objectius destaquen la formació contínua dels associats, el
foment d'una cultura associativa, i el suport en el desenvolupament de la seva activitat
professional.

Per a més informació:

Gabinet de comunicació AEDAF-Catalunya

comunicacio@aedaf.cat

93 3176878

2

https://www.aedaf.cat/delegacio-catalana-aedaf
mailto:comunicacio@aedaf.cat

