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L’Informe del grup d’experts, presentat pel Govern, aposta per un model inspirat en el de Suècia 
i Austràlia que prioritza la cooperació amb el contribuent, per davant del control i el càstig

Fluïdesa 
de la informació

Possibilitat de contrastar les idees 
i incorporar propostes per millorar 
el compliment voluntari

Que la majoria de ciutadans 
estiguin dins del sistema fiscal

Millorar el coneixement mutu 
dels actors implicats i, per tant, 
la confiança

Una nova estructura 
pensada globalment

Basada en el comportament 
dels contribuents

Smart Tax: una aposta per la fiscalitat intel·ligent que gira entorn de les noves tecnologies, 
la millora dels serveis al contribuent i l’eficiència i la transparència de l’administració

Que faciliti la rendició 
de comptes 

Servei i eficàcia
Utilització més eficient dels recursos i actuació 
més intel·ligent mitjançant la gestió del màxim 
d’informació en temps real

Orientació a resultat
Fer que el contribuent estigui satifsfet 
amb el tracte rebut i que el resultat 
del seu esforç fiscal sigui clar

Transparència
El contribuent ha de poder comprovar 
sempre les seves dades i la gestió 
dels recursos públics

Professionalitat
El contribuent ha de ser tractat de manera 
professional i personalitzada. El seu esforç fiscal 
ha de ser compensat amb una bona gestió

Estalvi de recursos (econòmic, temps, 
etc.) per a tots els actors implicats, 
inclosos els costos de compliment

Beneficis de l’Smart Tax

Rendició 
de comptes

Mecenatge 
fiscal

Transparència

Accés 
dades 
pròpies

Autoliquidació 
assistida

Possibilitat 
d’esmenar 
errors

Els deu treballs que defineixen un nou model per a la futura hisenda catalana 
els podeu descarregar des de:        presidencia.gencat.cat/noumodeladministraciotributaria

Incrementar els ingressos i 
reduir la taxa de frau fiscal

Smart
Tax

L'experiència 
de contribuir

Regulació intensa i control policial 
de les conductes delictives

Col·laboració i autocontrol amb la gran 
majoria de ciutadans que compleixen amb 
les obligacions fiscals

Suport i ajut als ciutadans que tenen 
algun problema puntual

TAX GAP

El càlcul públic de la 
diferència entre el que 
es podria recaptar i el 
que es recapta realment 
dóna als ciutadans la 
mesura de l’eficàcia de 
l’administració tributària

http://presidencia.gencat.cat/noumodeladministraciotributaria
https://www.youtube.com/watch?v=dV4QXtPm3Ng
https://www.youtube.com/watch?v=ecaY4LqVFsM

