16 d'octubre de 2017
Informació sobre els tributs que gestiona actualment l’Agència Tributària de Catalunya

Benvolguts,
Benvolgudes,
Aquests últims dies hem rebut força consultes d’usuaris que ens demanen informació sobre la possibilitat
de pagar l’IVA del 3r trimestre a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) en comptes de a l’Agència
Tributària estatal.
En relació amb això, us volem recordar que actualment l’ATC gestiona i recapta els impostos propis
següents:
–
–
–
–
–
–
–
–

Impost sobre estades en establiments turístics
Impost sobre begudes ensucrades envasades
Impost sobre grans establiments comercials
Impost sobre habitatges buits
Impost sobre emissió de gasos i partícules a l’atmosfera
Impost sobre emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera
Impost sobre risc mediambiental d’elements radiotòxics
Gravamen de protecció civil.

L’ATC també gestiona i recapta aquests tributs cedits per l’Estat:
–
–
–
–

Impost
Impost
Impost
Impost

sobre
sobre
sobre
sobre

transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
successions i donacions
el patrimoni
el joc.

Per la seva banda, l’Estat gestiona i recapta directament l’IVA, l’IRPF i l’impost de societats, entre d’altres.
Així mateix, l’ATC també es fa càrrec de la gestió executiva dels deutes per tributs locals o per altres
drets de naturalesa no tributària i ingressos de dret públic que ciutadans, entitats i empreses tinguin
pendents amb les administracions locals, entitats de dret públic i departaments de la Generalitat, que així
ho sol·licitin.
Recentment, a més, l’ATC ha posat el marxa el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes
interns de tramitació de tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT), en virtut del qual l’ATC ja gestiona els impostos de gran part de les
empreses públiques, en compliment d’un acord de govern i d’acord amb el marc competencial actual.
Podeu ampliar tota aquesta informació a la seu electrònica de l’ATC, atc.gencat.cat, a l’apartat Tributs.
Esperem que aquesta informació us sigui útil i us recordem que, si necessiteu algun aclariment o teniu
altres dubtes tributaris, us atendrem a consultes@atc.cat.

Cordialment,

Eudald Vigo i Tarrés
Cap de l’Àrea d'Estratègia i Relacions Externes

