
programes informàtics de doble 
ús, que permeten ocultar part 
dels ingressos percebuts i portar 
una comptabilitat paral·lela, ai
xí com grans quantitats de diner 
negre.
 A més a més de les dues disco
teques registrades a Eivissa, els 
funcionaris de l’Agència Tribu
tària també van estar a les ofici
nes a l’illa del grup Matutes, que 
és propietari d’Ushuaïa.
 L’operació Chopin, la de més 
envergadura efectuada fins ara 
per l’organisme tributari con
tra l’economia submergida, es 
va iniciar al juliol, encara que 
les primeres investigacions es re
munten a principis d’any, quan 
es va detectar un volum de cobra
ments amb targeta declarats a 
Hisenda per les societats ara ins
peccionades que resultava anor
malment alt.
 Després d’aquesta primera 
avaluació, el Departament d’Ins
pecció va identificar que empre
ses afectades declaraven un vo
lum de cobraments amb targeta 
de crèdit que duplicava els movi
ments d’efectiu en comptes ban
caris coneguts per l’Agència Tri
butària. Aquesta situació va aler
tar sobre la possible existència 
d’un gran circuit paral·lel d’efec
tiu no declarat a Hisenda.

DIFERÈNCIES SUBSTANCIALS / Els in
vestigadors també van observar 
diferències substancials entre 
l’activitat declarada i la que es po
dia estimar a partir d’una anàlisi 
detallada de l’aforament habitu
al dels locals, el preu de les entra
des i les consumicions.
 Es va descobrir a més que els 
locals investigats seguien una 
pràctica molt estesa: la venda 
prèvia de tiquets per a consumi
cions que després s’eliminaven a 
la barra.
 Així, aquest tiquet es venia al 
client per diversos mitjans no 
susceptibles de control i després 
es deixava sense documentar la 
consumició, sense rastre; apro
fitant que en el sector de l’oci els 
destinataris del servei són sem
pre consumidors finals.
 Després de l’anàlisi de tota 
la documentació, més de 500 
agents i funcionaris de l’Agència 
Tributària, coincidint amb l’inici 
de la temporada alta de les disco
teques, van llançar el dispositiu 
d’entrada i registre a 87 discote
ques, pubs i oficines de les socie
tats inspeccionades en 11 auto
nomies.
 Els locals es trobaven a Anda
lusia (10), Aragó (4), Astúries (1), 
Balears (4), Canàries (4), Castella i 
Lleó (3), Catalunya (16), Extrema
dura (2), Galícia (16), Madrid (7) i 
País Valencià (20).
 L’operació ha sigut coordina
da pel Departament d’Inspecció 
Financera i Tributària de l’Agèn
cia Tributària i s’emmarca en 
el Pla de Control de l’Economia 
Submergida que desenvolupa 
l’Agència. H

Brussel·les té 44 candidats a la 
llista negra de paradisos fiscals

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
MADRID

L
a Comissió Europea ha 
identificat un total de 44 
territoris que, en principi, 
podrien ser susceptibles de 

ser inclosos en la llista única de pa
radisos fiscals que Brussel·les pre
veu tenir ultimada a finals del 2017. 
Aquests 44 territoris reuneixen la 
doble condició de presentar algun 
tipus de carència en matèria de 
transparència (intercanvi d’infor
mació) i d’oferir una baixa tributa
ció (a través de règims preferenci
als o de nul·la tributació de les soci
etats).
 Entre aquests 44 territoris s’in
clouen noms habituals d’altres 
llistats previs com Andorra, les 
Bahames, Hong Kong, Panamà o les 
Illes Verges. Però també hi aparei

La relació única i 
definitiva per a la UE 
es publicarà a finals 
de l’any que ve

Andorra pertany 
al grup de països 
amb baixa tributació 
i poca transparència

xen el Brasil, el Marroc, Israel, Perú, 
Tunísia i Turquia. No hi ha, no obs
tant, altres clàssics com Aruba, les 
Illes Caiman, Guernsey, Jersey o les 
Seychelles, perquè la Comissió Eu
ropea ha considerat suficients al
guns acords parcials d’intercanvi 
d’informació subscrits per aquests 
territoris. Tampoc figura en aquest 
grup Gibraltar. Sí que hi apareixen 
els Estats Units, on estats com De
laware ofereixen règims especi
als de tributació i escassa transpa
rència.

NO ÉS UNA NÒMINA INICIAL / Aquestes 
són algunes conclusions que es po
den extreure d’un informe prelimi
nar publicat aquest dijous per la 
Comissió en què apareix una pri
mera tria a partir de tots els països 
del món que no pertanyen a la Unió 
Europea.
 Brussel·les insisteix que aquest 
llistat no ha de ser entès «com una 
llista inicial de la UE» sobre paradi
sos fiscals, ja que hi ha països que 
«no constitueixen una amenaça 
per a les bases imposables dels Es
tats membres» i n’hi ha d’altres que 
podran desaparèixer del llistat en 
una selecció posterior. En tot cas, 
aquesta primera llista anticipa al
gunes pistes.  
 Després de descartar aquells pa
ïsos que no tenen relacions signifi

catives amb la UE (com el Paraguai), 
o no tenen un sector financer des
proporcionat (com Rússia), així 
com aquells dels quals no es dispo
sa de dades (com el Vaticà) o els pa
ïsos en vies de desenvolupament 
(Etiòpia), l’informe preliminar de 
la Comissió Europea ha seleccionat 
un total de 86 territoris que ha sot
mès a un primer examen de riscos.

ACORD FISCAL / En aquest grup s’in
clouen les cinc jurisdiccions amb 
les quals la UE ha firmat algun ti
pus d’acord de transparència fiscal 
(Andorra, Liechtenstein, Mònaco, 
San Marino i Suïssa).
 Del total d’aquests 86 territoris, 
s’ha identificat risc de falta de trans
parència en 58 d’ells. En aquest úl
tim grup hi ha 44 territoris en què 
a més a més de risc de transparèn
cia es destaca que existeixen pràc
tiques de baixa tributació, tant en 
forma d’acords preferencials (41 
d’ells) com en forma de nul·la tribu
tació de les societats (3 més).
 Dels cinc territoris amb acord de 
transparència amb la Unió Euro
pea, només el principat d’Andorra 
combina dos d’aquests riscos (trans
parència i acords preferencials). En 
els altres quatre, la Comissió Euro
pea només aprecia baixa tributa
ció, però cap problema de transpa
rència. H

Països amb falta de transparència fiscal i algun indicador de risc

PAÏSOS AMB RISC DE SER CONSIDERATS PARADISOS FISCALS PER LA COMISSIÓ EUROPEA

Andorra

Anguilla

Antigua i Barbuda

Bahames

Bahrain

Armènia

Barbados

Botswana

Brasil

Cap Verd

Xina, Hong Kong

Xina, Macau

Xina, Taiwan

Illes Cook

Costa Rica

Curaçao

Dominica

Fiji

Geòrgia

Granada

Indonèsia

Israel

Jamaica

Jordània

Malàisia

Maldives

Marroc

Namíbia

Panamà

Perú

Saint Cristopher i Nevis

Saint Lucia

S. Vincent i les Grenadines

Samoa

Singapur

Tailàndia

Trinitat i Tobago

Tunísia

Turquia

Emirats Àrabs Units

EUA (Delaware)

Uruguai

Illes Verges (EUA)

Vietnam

1

2

3

31

717
43

20

42

32

33

37

38

21

8
28

29

30

15

16

10

11

11

22

1835

36

34

1939

25

26

27
12

13

9

5
40

41

44

6

4

23

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Els estats 
que rebutgin 
«un joc lleial» 
seran sancionats

33 Els territoris que finalment si
guin inclosos en la llista única de 
paradisos fiscals que la Comissió 
Europea preveu publicar a finals 
del 2017 seran objecte d’algun ti
pus de sanció que encara no ha si
gut determinat.

33 Abans de finalitzar el 2016, els 
Estats membres han de dir quin ti
pus de sancions aplicaran a 
aquests territoris. «La llista de la 
UE serà la nostra eina per tractar 
amb tercers països que rebutgin 
un joc lleial», segons el comissari 
europeu d’Afers Econòmics, Pi
erre Moscovici.

33 En paral·lel a aquests treballs, 
l’organització de països desen
volupats OCDE avança en l’objec
tiu de publicar abans de l’estiu del 
2017 la seva llista negra de para
disos fiscals. A diferència d’aques
ta última, la llista de la UE no no
més incorporarà un criteri d’opa
citat. També tindrà en compte les 
pràctiques de baixa tributació.
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