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L’assessor fiscal que ha esdevingut 

col·laborador eficaç d’un delicte pot ser 
condemnat amb la mateixa pena que el 

contribuent que l’ha comès 
 

 La Jornada Tributària tanca la seva quarta edició amb una ponència 
dedicada a analitzar la responsabilitat penal dels assessors fiscals i els 
problemes amb la planificació fiscal  
 

 L’advocat penalista Cristóbal Martell assegura que, segons la 
jurisprudència existent, la majoria de vegades que un assessor fiscal és 
acusat de ser contribuïdor necessari d’un delicte ha acabat condemnat, 
tot i que matisa que són “pocs” els casos d’assessors que acaben 
investigats o acusats 

 
 
Barcelona, 13 de març de 2019.- L’Hotel Catalonia Plaza de Barcelona ha acollit avui 
la IV Jornada Tributària organitzada pels Fiscalistes del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (FiscalistesCEC), que ha comptat amb l’assistència de 150 professionals en 
matèria fiscal. La sessió de tarda ha començat amb la intervenció de l’advocat 
penalista a Martell Advocats, Cristóbal Martell, dedicada a analitzar la responsabilitat 
penal dels assessors fiscals i els problemes amb la planificació fiscal. Martell ha 
assegurat que l’assessor fiscal esdevé un eix fonamental del sistema perquè les 
conductes que expressa el contribuent solen venir marcades i inspirades per 
l’assessorament fiscal. En aquest sentit, Martell ha desgranat els possibles casos en 
què l’assessor fiscal pot arribar a assumir alguna responsabilitat penal d’un delicte 
comès pel contribuent. “Un assessor fiscal pot ser jutjat i condemnat si es prova que 
ha esdevingut un contribuïdor necessari i eficaç del suposat delicte. “Si el paper de 
l’assessor fiscal ha estat imprescindible per tal de cometre el delicte, sí que hi haurà 
responsabilitat penal i s’aplicarà la mateixa pena que al contribuent”, ha assegurat 
Martell.  
 
En tot cas, però, Martell ha recordat que el nombre d’assessors fiscals jutjats i 
condemnats per delictes comesos pels seus contribuents és molt baixa. “La 
juridisprudència ens demostra que la majoria de vegades que els assessors fiscals són 
jutjats també són condemnats, però el nombre d’assessors jutjats és molt baix”, ha 
assegurat. En aquest sentit, Martell ha explicat que a l’assessor el pot cobrir el secret 
professional de l’economista, però no si ha estat responsable de l’execució del delicte.  
 
La IV Jornada Tributària dels economistes ha estat closa amb la ponència 
“Consequències fiscals del projecte de reforma comptable”, impartida per José 
Manuel Lizanda, Cap de l’Equip Regional d’Inspecció en la Delegació Especial de 
l’AEAT de Catalunya. Lizanda ha explicat que amb el projecte de reforma comptable 
ens trobem que es produeix una revisió de la definició del valor raonable. 
“Comptablement es produeixen novetats significatives en matèria fiscal”, ha assegurat 
Lizanda tot afegit que el deteriorament és més restringit i sempre es troba sotmès a la 
condició del registre comptable. Del recorregut que ha realitzat sobre el projecte de 
reforme comptable, Lizanda ha volgut ressaltar el tractament fiscal dels ingressos en 
empreses on ha identificat 5 passos recomanats a seguir: identificar el contracte del 



client, identificar l’oblicació a cumplir en el contracte, determinar el preu o import de la 
transacció, assignar el preu o import de la ntransacció i reconèixer l’ingrés per 
activitats orginàries quan l’empresa compleixi una obligació compromesa.  
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats 
(més de 3.300 en l’àmbit fiscal) i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està considerat 
com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es 
configura com un centre de formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum 
d'opinió obert a la societat en general. 
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