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Origen del projecte 

• L’ATC adjudica a l’IEB i Everis el contracte de servei per a l’elaboració del 
càlcul de la bretxa fiscal (tax gap)  
 

• Aquest encàrrec s’emmarca en el Pla de prevenció i reducció del frau 
fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018 
 

• Resolució adjudicació: 20 de març de 2017 
 

• Data límit lliurament: 10 de desembre de 2017 
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Contingut del projecte  
 

• Elaboració d’una metodologia de càlcul i càlcul de la bretxa fiscal per als 
impostos següents: 
 

- Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
(ITPAJD) 

- Impost sobre successions i donacions (ISD) 
- Impost sobre el patrimoni (IP) 
- Impost sobre estades en establiments turístics (IEET) 

 
• Aquests quatre impostos representen el 90% de la recaptació de tots els 

tributs gestionats per l’ATC  
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Opcions metodològiques 
 

• No hi ha una única manera de calcular la bretxa fiscal (BF) 
 

• Treballar amb dades macro és complicat per la tipologia d’impostos (no enllaç 
amb la Comptabilitat Nacional, dificultat de destriar evasió d’elusió, i poques 
implicacions pràctiques per a l’administració tributària) 

 
• Treballar a partir del concepte d’economia submergida (cas de Navarra; i del 

País Basc) comporta greus inconvenients i és poc útil 
 
• En tot cas, la metodologia que proposem ha de ser replicable (no càlculs ad-hoc) i 

basada en dades oficials 
 

• En conseqüència, proposem una metodologia adaptada a cada impost i, en la 
mesura del possible, basada en dades micro.  
 

• La seva aplicació serà per a l’any 2014 degut a la disponibilitat de dades per 
aquell any. 
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Anàlisi teòrica de la bretxa fiscal  
 

• La bretxa fiscal, segons l’agència federal dels EUA (IRS), és “La diferència 
entre la quota impositiva que els contribuents haurien de pagar i el que 
realment paguen dins del període voluntari”  
 

• Per tant, 
 

Recaptació potencial (RP)= quota impositiva que els contribuents 
haurien de pagar 
 

Recaptació real (RR)= quota impositiva que realment paguen, fent-ho 
dins del període voluntari 
 

• De forma que la bretxa fiscal es calcula com a (tal que RP≥RR): 
 
BF=(RP-RR)/RP.... o bé com a BF=(RP-RR)/RR... percentatge vs. taxa de variació  
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Donada la definició anterior, procedirem – també d’acord amb el que fa l’IRS – 
a desagregar la bretxa fiscal en tres components: 
 

• Non-filling (o no-autoliquidació): incompliment fiscal derivat d’aquells 
contribuents que no presenten auto-liquidació; 
 

• Under-reporting (o infra-declaració): incompliment derivat d’aquells 
contribuents que, si bé presenten auto-liquidació, no consignen 
correctament la base imposable o, en general, es beneficien il·legalment 
de bonificacions fiscals; i 

 
• Under-payment (o no-pagament): bretxa deguda a aquells contribuents 

que presenten auto-liquidació, i calculen correctament la quota, però no 
liquiden les seves obligacions tributàries dins del període voluntari (= 
pagar o fraccionar o ajornar). 

 
 



 6 

• El càlcul de la BF és una estimació, de forma que es basa en supòsits i 
s’expressa com a un rang de valors (mín-màx). Excepte en el cas del no-
pagament, que es basa en dades “comptables”. 
 

• Dit això, i com veurem en la part pràctica, per al cas de la infra-liquidació, 
l’estimació es pot basar en dades internes de l’administració (dades 
micro), mentre que en el cas de no-autoliquidació, la utilització de dades 
externes és inevitable. 
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Utilitat i ús de la bretxa fiscal  
 

• El que nosaltres estimarem és el que s’anomena Bretxa Fiscal Bruta 
(BFB; fins ara, implícitament, BF). L’alternativa és la Bretxa Fiscal Neta 
(BFN), tal que: 

 
BFB= bretxa fiscal abans de la intervenció de l’AT amb l’objectiu de reduir-
la 
 
BFN= bretxa fiscal després de la intervenció de l’AT 
 
de manera que: BFB ≥ BFN (tot i que hi pot haver factors en sentit 
contrari)  
 
La BFN requereix, en tot cas, com a primera passa, l’estimació de la BFB. 
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Experiència comparada 

 
 Impostos Periodicitat Agent % BF 

Regne Unit 
IVA, Especials, 
IRPF, SS, IS i 

altres 
Anual des de 2009 

HM Revenue and 
Customs (HMRC) 

 
6% (2015-6) 

EEUU IRPF, IS i altres Cada 10 anys IRS 18% 
(2008-10) 

Suècia IVA, Especials, 
IRPF, SS i altres Cada 6 anys Swedish Tax 

Agency 
No possible de 

quantificar 

Austràlia GST, Especials, 
IS (grans), SS Anualment Australian Taxation 

Office 
<10% (2014-
15; 2015-16) 

UE IVA Anualment CAES (externalitzat 
per la CE)* 14% 

 
(*): Des de finals de 2017, l’IEB participem en aquest projecte 
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Aplicació als impostos gestionats per l’ATC 
 

– ITPAJD, ISD, IP i IEET –  
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Resultats agregats bretxa fiscal– any 2014 (1) 
 
 

 RR  BFB RP BFB/RP 

ITPAJD 1.321,9 154,03 1.475,93 10,43% 
ISD 395,7 277,9 673,6 41,26% 
IP 427,9 340,9 768,7 44,34% 

IEET 41,4 17,0 58,4 29,11% 
TOTAL 2.186,9 789,83 2.976,63 26,53% 
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Resultats agregats bretxa fiscal– any 2014 (2) 

 
 

 No-autoliquidació Infra-declaració No-pagament BFB 

ITPAJD 0% 95,92% 4,08% 100% 

ISD 0% 85,64% 14,36% 100% 

IP 0,97% 97,28% 1,75% 100% 

IEET 70,23% 29,56% 0,21% 100% 
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Estimació de la bretxa fiscal de l’impost de Patrimoni 
 

• Possiblement, l’estimació de la BF d’aquest impost sigui la més complicada de dur 
a terme, doncs incorpora tots tres components de la BF, essent, però, la infra-
declaració el més important.  
 

• Així, hem operat de la següent manera: 
 

1) Hem corregit les auto-liquidacions per l’import de joies, antiguitats, obres 
d’art i vehicles sempre que el valor declarat estigui per sota del que marca 
l’Encuesta Financiera de las Familias (BdE).  

 
2) També hem tingut en compte l’aplicació incorrecta de l’exempció per 

participacions en empresa familiar. D’entre els que declaren l’exempció per 
sobre d’un determinat llindar, hem corregit les seves declaracions d’acord 
amb els resultats de les inspeccions, bé distingint per trams de participacions 
exemptes, o bé aplicant a tots el mateix percentatge. 

 
3) L’aspecte clau de la infra-declaració (i, per tant, de la BF d’IP) és l’import dels 
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actius financers localitzats a l’estranger i no declarats. Per quantificar el 
total d’aquests actius, hem fet un càlcul propi (discrepàncies en la BdP 
d’Espanya), i també ens hem basat en les estimacions de Zucman. En tots 
dos casos, un cop calculat per a Espanya, s’ha d’imputar a Catalunya i, 
després, per declaració.   

 
4) D’importància menor són els resultats de les inspeccions (per préstecs entre 

particulars, bàsicament), els quals s’han afegit a la infra-declaració de manera 
agregada (no tenim informació per relacionar-los amb els contribuents de 
manera individual). 
 

5) La cinquena passa, en canvi, té a veure amb la no-autoliquidació. Aquí, hem 
aprofitat les declaracions de l’ISD. Primer, hem corregit el criteri de valoració 
del cabdal relicte per ser comparable amb la base imposable de l’IP. Segon, 
tenint en compte les taxes de mortalitat per edat, hem inferit la distribució 
d’aquesta base imposable “ajustada” a Catalunya, suposant que la mostra de 
difunts d’un determinat any és representativa i que a ISD no hi ha no-auto-
liquidació (o la seva importància és residual). Comparant la distribució creada 
via ISD amb l’obtinguda dels declarants de l’IP, podem inferir els no-
declarants. 
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6) Aquesta passa té, de nou, a veure amb infra-declaració, doncs el que fa és, 

bàsicament, aplicar el primer pas per corregir les no-declaracions per la 
infra-declaració (com que els no declarants es troben als primers trams de 
BI, no apliquem els passos 2 i 3). 
 

7) Per últim, a partir de les dades proveïdes per l’ATC, tenim en compte el no-
pagament en període voluntari. 
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Components de la bretxa fiscal de l’Impost de Patrimoni 
 

 Infra-declaració No-
autoliquidació No-pagament Total 

Euros 331.629.153 3.304.866 5.961.432 340.895.451 
RP (%) 43,14% 0,43% 0,78% 44,34% 
% s/ BF 97,28% 0,97% 1,75% 100% 

 
De la infra-declaració (100%), tenim la següent distribució: 
 

- Joies, objectes d’art, antiguitats i vehicles: 4,76% 
- Participacions empresarials no exemptes: 37,09% 
- Actius financers no declarats a l’estranger: 57,98% 
- Altres: 0,17% 

 
  



 17 

Estimació de la bretxa fiscal de Successions i Donacions  
 
 

• El fet imposable “mortis causa” (successions) representa un 80% aprox. 
de la recaptació d’ISD, mentre que la resta es deu a transmissions 
gratuïtes “inter-vivos” (donacions). 
 

• La metodologia utilitzada en aquest impost és molt similar a l’emprada per 
a IP, i les peculiaritats successions vs. donacions queden 
exemplificades en la següent transparència. 

 
• A diferència d’IP, assumim que no hi ha no-autoliquidació. 
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Components de la bretxa fiscal de Successions i Donacions 
 

 
Successions 

 Infra-declaració No-autoliquidació No-pagament Total 
Euros 225.463.416 0 39.902.512 265.365.928 
RP (%) 40,37% 0,00% 7,14% 47,52% 
% s/ BF 84,96% 0,00% 15,04% 100,00% 

Infra-declaració: Joies, obres art, antiguitats i vehicles (3,9%); patrimoni estranger (46%); reducció 95% (30,6%); actes (19,5%) 

 
Donacions 

 Infra-declaració No-autoliquidació No-pagament Total 
Euros 12.550.215 0 0 12.550.215 

RP (%) 
10,90% 0,00% 0,00% 10,90% 

% s/ BF 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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Estimació de la bretxa fiscal d’ITPAJD  
     

• ¾ de la recaptació d’aquest impost esdevé del fet imposable TPO, i dins 
d’aquest fet imposable, el 97% té a veure amb transaccions immobiliàries. 
A més, tindrem en compte la BF que pugui venir derivada d’AJD 
relacionades també amb el sector immobiliari (transmissions subjectes a 
IVA), així com la incorrecta aplicació d’exempcions a TPO.  
 

• Serà en aquests dos fets imposables referits al mercat immobiliari en els 
quals ens centrem. Assumirem també que no hi ha no-autoliquidació, de 
forma que la BF pot esdevenir via infra-declaració (incloent incorrecta 
aplicació d’exempcions) o no-pagament en període voluntari.  

 
• En relació a la infra-declaració, en concret, ens centrarem en la possible 

divergència entre el valor declarat i el valor de mercat de l’immoble 
transaccionat (comprovació de valors a TPO i AJD).  
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• Així, hem operat de la següent manera: 
 

1) Per aquells béns immobles amb referència cadastral (RC), l’ATC 
disposa d’un model predictiu (GAUDI) que discrimina entre auto-
liquidacions prioritàries (27%) i d’altres que no ho són (62%). 
 

2) La resta d’autoliquidacions (no-RC) es qualifiquen com a prioritàries 
(11%). 

 
3)  
 

4) D’entre les prioritàries amb RC, disposem d’un valor predit (model 
GAUDI). No obstant, per calcular la base potencial (corregida), 
estimem una relació entre el valor comprovat (no totes les auto-
liquidacions prioritàries són comprovades) i el predit. Això ho fem per 
província i distingint per tram de base declarada.  
 

5) D’entre les que no disposen de RC, operem de manera similar, però 
per rectificar el valor declarat, establim una relació entre valor 
comprovat i valor declarat.  
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En definitiva, això ens permet rectificar els valors declarats 
originàriament en funció de la informació de base disponible, ja sigui el 
valor predit o el valor declarat. La rectificació varia per província i per 
tram de base declarada. 

 
6) Com hem dit a l’inici, també hem tingut en compte les exempcions de 

TPO (no tenim, però, “massa crítica” per fer inferència – supòsits) 
 

7) En la passa 3) i 4), hem rectificat les bases. Per tenir la BF haurem de 
multiplicar, doncs, la diferència entre la base declarada i la corregida 
pel corresponent tipus impositiu (AJD=1,5%; TPO=5-10%).  

 
8) En relació al no-pagament, hem afegit la recaptació que es troba en 

via executiva.  
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Estimació de la bretxa fiscal de l’Impost sobre estades en 
establiments turístics 
 

• Dels quatre impostos considerats, amb diferència, aquest és el que 
menys recaptació real aporta.  
 

• A diferència dels altres impostos, en aquest cas, l’estimació de la BF – 
que inclou els 3 components – es fonamentarà en mètodes indirectes 
(enquestes d’oferta i de demanda turística). 

 
Pel costat de l'oferta, les cinc enquestes d'ocupació d'allotjaments turístics 
reflecteixen amb caràcter mensual els viatgers, pernoctacions i l'estada 
mitjana en aquests establiments legals; són elaborades per l’INE. 
Concretament: 
 

• Enquesta d'Ocupació Hotelera  
• Enquesta d'Ocupació en Apartaments Turístics 
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• Enquesta d'Ocupació en Acampaments Turístics 
• Enquesta d'Ocupació en Allotjaments de Turisme Rural 
• Enquesta d'Ocupació en Albergs 

 
Pel costat de la demanda: aquí no es distingeix entre pernoctacions en 
establiments legals i il·legals (la condició és que s’ha d’haver pagat un preu a 
canvi de la pernoctació). Són elaborades també per l’INE. Per tant, també es 
tracta de dades oficials. 
 
• Enquesta de moviments turístics en fronteres (FRONTUR) 

 
• Enquesta de moviments turístics dels espanyols (FAMILITUR)  

 
• Esperem que la no-auto-liquidació dels apartaments turístics sigui la 

principal font de BF. 
 

• D’acord amb el què hem dit (mètodes indirectes), treballarem amb dades 
agregades. Tot i ser un impost indirecte, hi ha diferències de tipus 
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impositiu per tipus d’establiment i per àrea geogràfica (Barcelona ciutat vs. 
la resta), hi ha un nombre màxim de pernoctacions i els menors estan 
exempts, de manera que un cop tinguem l’import de les pernoctacions 
infra-declarades o les no-autoliquidacions, a aquestes els haurem d’aplicar 
un tipus mitjà efectiu basat en la recaptació real. 
 

• En concret, hem operat de la següent manera: 
 

1) Bàsicament, la BF es calcula com la diferència entre les 
pernoctacions declarades i les revelades a través de l’enquesta de 
la demanda (tot distingint per localització i per tipus d’establiment). 
Aquesta, per tant, inclou no-autoliquidació i infra-declaració; se l’hi 
hauria d’afegir el no-pagament via informació de l’ATC.  

 

A partir d’aquí, el repte rau en identificar infra-declaració i no-
autoliquidació. Això s’intenta aproximar com segueix: 

 

2) La diferència entre les pernoctacions declarades (per localització i tipus 
d’establiment) i les consignades per l’oferta (establiments legals), 
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bàsicament, han de recollir la infra-declaració. 
 

3) Per tant, el residu de la BF total calculada a 2) ha de ser la no-
autoliquidació o, dit d’una altra manera, la diferència entre les 
pernoctacions revelades per la demanda i les pernoctacions 
consignades per l’oferta (establiments legals). 
 

A partir de la informació oficial disponible, aquesta és la aproximació més 
acurada a la qual hem pogut arribar, i la qual hauria de ser fàcilment replicable 
en el futur. 
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Components de la bretxa fiscal d’IEET  

 No-autoliquidació Infra-declaració No-pagament 

Hotels 0 4.431.643€ n.d. 

Habitatges us 
turístic 11.975.466€ 0 n.d. 

Altres 
(Càmpings + 

Turisme Rural + 
Albergs) 

0 609.530€ n.d. 

TOTAL 11.975.466€ 5.041.173€ 36.181€ 
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Bretxa fiscal estimada per tipus d’establiment 

 
  

Hotels Habitatges us 
turístic Altres Total 

BF 4.456.626€ 11.978.495€ 617.699€ 17.052.820€ 
RR 31.874.473€ 3.657.189€ 5.838.738€ 41.370.398€ 
RP 36.331.099€ 15.635.684€ 6.456.436€ 58.423.218€ 
BF (%) 12,27% 76,61% 9,57% 29,19% 
 
*: el no-pagament s’ha distribuït per tipus d’establiment d’acord amb la quota de pernoctacions declarades per tipus d'establiment. 
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Conclusions 
 

• Limitacions? Moltes... es tracta d’un procediment dinàmic (millora-
correcció-actualització) 
 

• Automatització? Sense dubte, tenint en compte l’inconvenient anterior, i 
aprofitant-se de la possibilitat de treballar amb big data 
 

• Una part significativa de la bretxa fiscal (31%) es deu a un problema 
global que va més enllà de les actuacions que pugui fer l’agència tributària 
de manera individual: el patrimoni no declarat localitzat a l’estranger. 
Sense tenir en compte aquesta font d’infra-declaració, la bretxa fiscal és 
del 18,34%. 

 
 ITPAJD IP ISD IEET Total 
% RR 61% 21% 16% 2% 100% 
% RP 50% 26% 23% 2% 100% 
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