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NOTA D’INTERÈS Nº 9/2021                                                                   20-09-2021 
 

 
Reduir les sancions tributàries en el curs d'un recurs o reclamació 
 
 

El passat dia 9 de juliol es va aprovar la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i 
lluita contra el frau fiscal, en la qual, entre altres disposicions, es va establir una 
reducció de les sancions i recàrrecs tributaris. 
 
Amb anterioritat a l'aprovació de l'esmentada Llei, el contribuent que hagués 
estat objecte d'una regularització tributària i, com a conseqüència d'ella, se li 
hagués imposat una sanció, podia reduir-la en un 30% si no recorria la liquidació 
practicada per l'AEAT. A més a si tampoc recorria la sanció i la ingressava en 
termini obtenia una reducció addicional del 25%. 
 
A partir de la nova Llei, la reducció condicional per no recórrer la sanció i 
ingressar-la en termini ha augmentat del 25% al 40%. 
 
Per tant, si la sanció era de 10.000 €, i no es recorre ni la liquidació, ni la sanció i 
s'ingressa en termini es reduirà primer en un 30%, quedant en 7.000 €, i 
addicionalment en un 40%, quedant en 4.200 €. 
 
El més important d'aquesta disposició és que també resulta aplicable a sancions 
acordades amb anterior a la seva entrada en vigor, sempre que no hagin guanyat 
fermesa i no hagin estat objecte de recurs. 
 
És a dir, si abans de l'1 de gener de l'any 2022 l'interessat acredita: (i) el 
desistiment al recurs o reclamació interposat contra la liquidació de la qual deriva 
la sanció; (Ii) i l'ingrés del nou import de la sanció; podrà beneficiar-se de la nova 
normativa. 
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La qual cosa ha de fer reflexionar a tots aquells contribuents que tinguin recursos 
pendents de resolució, sobre les possibilitats reals d'èxit del procediment 
interposat. Sobretot tenint en compte l'actual tendència a favor d'Hisenda que 
mostren les sentències dels tribunals contenciosos administratius. 
 
Probablement en molts casos sigui més segur, des d'un punt de vista econòmic, 
acollir-se a aquesta nova mesura i desistir del recurs interposat. 
 
 
  

Jordi Font Bardía 
Soci Director 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Font & Yildiz (www.fontyildiz.com) oferim assessorament legal, fiscal i econòmic a empreses nacionals i estrangeres, 
patrimonis familiars i start-ups, especialitzant-nos en: 

• Inversions estrangeres  
• Fiscalitat (Tax Compliance)  
• Mercantil – Societari  
• M&A i Reorganitzacions de grups empresarials  
• Econòmic-financer, i reestructuracions comptables  
• Processal i Concursal  
• Successori: Planificació i tramitacions testamentàries  
• Global Mobility  
• Gestió fiscal–comptable –laboral  

 Oferim els nostres serveis en català, castellà, anglès, francès, turc, portuguès, xinés i italià.  

No dubti en contactar amb nosaltres (info@fy-legal.com), estarem encantats de col·laborar amb vostè prestant-li els 
nostres serveis.  

La informació continguda en aquest document és únicament per a fins informatius i no ha d’interpretar-se com assessorament legal, opinió legal o com 
ningun tipus de consell sobre qualsevol fet o circumstància específica. En aquest sentit, el present document no és vinculant i simplement divulga una 
opinió, i par tant, recomanem no actuar o, en el seu cas, abstenir-se d’actuar en base a la informació aquí continguda sense previ assessorament 
professional. Així, Font & Yildiz no serà responsable ni ofereix garanties de ningun tipus en relació amb l’ús que es faci de la informació aquí inclosa. 
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