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L’Administració Tributària 
de Catalunya

EL CONSELL ASSESSOR PER A LA TRANSICIÓ NACIONAL HA LLIURAT L’INFORME 
SOBRE LA CREACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

EL MODEL CATALÀ D’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

FASES DE DESENVOLUPAMENT

Fomentarà la 
cooperació entre 
el sector públic i 

el sector privat per 
afavorir el compliment 

voluntari de les 
obligacions fiscals

Respondrà als 
principis de 

transparència, 
professionalitat, 

vocació de 
servei públic 
i eficiència

Procurarà reduir la 
conflictivitat amb 
els contribuents, 

proporcionant 
seguretat jurídica i 
cooperant amb els 

intermediaris fiscals

Cercarà assolir 
una alta taxa de 

compliment voluntari 
i uns bons nivells 

d’eficàcia en la lluita 
contra el frau

Simplificarà 
les tasques que 

recauen sobre les 
empreses, eliminant 
l’excès de càrregues 

burocràtiques

FASE DE PREPARACIÓ 
Des del moment actual fins 
a la constitució del nou estat. 
Es farà d’acord amb la 
legislació espanyola

1 Desenvolupament orgànic i funcional de l’Agència Tributària

Creació d’un cens de contribuents

Creació del Banc Central de Catalunya

SOBIRANIA FISCAL 
A partir de la creació 
del nou estat. 
Es farà d’acord amb 
la legislació del 
Parlament de Catalunya

2 a Ampliació de la xarxa d’oficines de l’Agència Tributària

b Gestió de Duanes

c Integració en la xarxa internacional

. . .

La voluntat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i de les empreses d’acatar i complir la normativa catalana 
constitueix l’actiu principal per l’èxit del procés polític de construcció de l’Administració Tributària de l’Estat propi.

Garantia de la 
continuïtat en 
les relacions 

jurídiques

Desplegament de 
l’Administració 

Tributària

No és possible esdevenir un Estat sense disposar de la capacitat 
de gestionar els impostos que paguen els ciutadans. 
El Govern de la Generalitat ha de poder decidir el model de gestió tributària 
i fixar el sentit de la política fiscal que més li convé a Catalunya.
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