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CORRUPCIÓ I SUBORN
J La llei antiblanqueig considera 
una persona políticament 
exposada (PPE) o PEP, en 
anglès, tota aquella que, per  
la seva ocupació pública, es  
pot veure involucrada en  
casos de suborn o corrupció. 
L’etiqueta afecta caps d’Estat, 
de govern, ministres, alts 
càrrecs de l’Administració  
i empreses públiques, 
parlamentaris, alts funcionaris 
judicials i militars, diplomàtics i 
els seus familiars pròxims.

L’EXPOSICIÓ 
POLÍTICA

els riscos

33 Investigació 8 Funcionaris de Duanes, de l’Agència Tributària, revisen documentació i ordinadors ahir al despatx de Rato.
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Hisenda publicarà a partir del 
quart trimestre, després de l’es-
tiu, la llista amb els contribuents 
amb deutes i sancions pendents 
per més d’un milió d’euros a 31 de 
juliol d’aquest mateix any. Aques-
ta és una de les novetats de la re-
forma de la llei general tributària, 
aprovada pel Consell de Ministres, 
dos anys després d’anunciar-la. Se-
guint les recomanacions del Con-
sell d’Estat, no s’hi inclourà final-
ment les persones i societats amb 
deutes ajornats, suspesos o fracci-
onats, que responen a pràctiques 
que són legals.
 Els afectats tindran un tràmit 
d’al·legacions amb caràcter previ 
a la publicació i podran impugnar 
la decisió d’Hisenda per la via con-
tenciosa administrativa. A partir 
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Les llistes d’Hisenda
La relació de morosos amb el fisc es publicarà després de l’estiu sense incloure els deutes 
ajornats o fraccionats H Una norma permetrà donar a conèixer parts de sentències per frau

de l’any que ve, la relació es publi-
carà el primer semestre amb les da-
des a 31 de desembre de l’exercici 
anterior. 
 Però a més es tramitarà un pro-
jecte de llei complementari que per-
metrà la publicació parcial de sen-
tències condemnatòries fermes per 
delicte fiscal, insolvències punibles i 
contraban. El que es podrà conèixer 
seran «aquells aspectes que són es-
trictament necessaris per complir la 
finalitat buscada», que no és cap al-
tra que ser exemplaritzant, segons 
fonts del fisc.
 Aquests canvis normatius modi-
fiquen la regulació bàsica tributà-
ria, que prohibeix difondre qualse-
vol dada dels contribuents. Però ai-
xò no té res a veure amb les 31.484 
persones que el 2012 es van acollir 
a l’amnistia fiscal i que, segons el 
que va prometre el Govern, salda-

ven tot deute amb Hisenda a can-
vi d’un peatge del 10% sobre el que 
havia aflorat. D’aquestes se n’ha in-
vestigat 300 que van regularitzar 
quantitats elevades, que no qua-
dren amb el que declaren a la seva 
renda i altres anomalies, segons va 
explicar al Congrés el director gene-
ral de l’Agència Tributària, Santia-
go Menéndez. 
 Però al marge dels fraus fiscals, 
el fisc va remetre la informació de 
705 «persones políticament exposa-
des», que van aprofitar la mesura de 
gràcia temporal del Govern, i entre 
les quals hi ha l’exvicepresident del 
Govern Rodrigo Rato, a la comissió 
contra el blanqueig de capitals, el 
Sepblac. En aquests casos, al marge 
d’irregularitats tributàries, es van 
detectar indicis de possibles delictes 
de blanqueig, una qualificació molt 
més greu que la de frau fiscal. El mi-

nistre d’Hisenda, Cristóbal Monto-
ro, va afirmar ahir que  la llei li im-
pedia facilitar detalls d’aquest col-
lectiu.
 En canvi, va atribuir els proble-
mes de Rato a l’obligació que es va 
imposar el 2013, després de l’am-
nistia fiscal, de presentar una de-
claració informativa dels béns i ac-
tius que es posseeixen a l’exterior 
(imprès 720). Aquesta font d’in-
formació ha fet aparèixer més de 
130.000 declarants i béns a l’exte-
rior amb un valor de 88.865 mili-
ons. Hisenda ha requerit aquest 
any més de 7.000 contribuents que 
no van presentar aquesta declara-
ció i que, segons  les dades obtingu-
des de l’amnistia i altres, haurien 
d’haver-ho fet. 
 La reforma aprovada pel Govern 
amplia les potestats de comprova-
ció i investigació i regula el dret a 
comprovar les obligacions tributà-
ries en el cas d’exercicis prescrits, 
sempre que sigui necessari en rela-
ció amb obligacions d’exercicis no 
prescrits. Es fixa un termini de 10 
anys per poder comprovar. També  
es fixen nous terminis per al pro-
cediment d’inspecció i se simplifi-
ca el còmput del termini, estenent 
l’actual, 12 mesos, prorrogable per 
12 més, a 18 mesos. H
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