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I. DISPOSICIONS GENERALS

BANC D’ESPANYA
13572

Circular 6/2014, de 19 de desembre, del Banc d’Espanya, per la qual
s’aproven normes per a la liquidació i el pagament de la taxa per la realització
de l’avaluació global a les entitats de crèdit.

La disposició addicional dinovena de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació,
supervisió i solvència de les entitats de crèdit crea una taxa que grava la realització per
part del Banc d’Espanya de les tasques relacionades amb l’avaluació global de les entitats
de crèdit que preveu l’article 33.4 del Reglament (UE) núm. 1024/2013, del Consell, de 15
d’octubre de 2013, que encomana al Banc Central Europeu tasques específiques respecte
de polítiques relacionades amb la supervisió prudencial de les entitats de crèdit. Els
subjectes passius d’aquesta nova taxa són les entitats de crèdit incloses a l’apartat
corresponent a Espanya de l’annex de la Decisió del Banc Central Europeu, de 4 de
febrer de 2014, sobre identificació d’entitats de crèdit que estan subjectes a l’avaluació
global (Decisió BCE/2014/3).
D’acord amb aquesta disposició, la taxa es merita, per una única vegada, el 31 de
desembre de 2014, i correspon al Banc d’Espanya la seva liquidació i gestió recaptatòria
en període voluntari i a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, en període executiu.
L’apartat novè de la mateixa disposició addicional de la Llei 10/2014, de 26 de juny,
habilita el Banc d’Espanya per dictar una circular que desplegui els aspectes necessaris
per procedir a la liquidació i al pagament de la taxa.
En conseqüència, en ús de les facultats que té concedides, el Consell de Govern del
Banc d’Espanya, a proposta de la Comissió Executiva i d’acord amb el Consell d’Estat, ha
aprovat aquesta Circular, que conté les normes següents:
Norma 1.

Objecte.

Aquesta Circular té per objecte la regulació dels aspectes necessaris per procedir a la
liquidació i al pagament de la taxa que preveu la disposició addicional dinovena de la
Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit.
Norma 2.

Subjectes passius.

D’acord amb el que preveu l’apartat tercer de la disposició addicional dinovena de la
Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit,
els subjectes passius d’aquesta taxa són les entitats de crèdit incloses a l’apartat
corresponent a Espanya de l’annex de la Decisió del Banc Central Europeu, de 4 de
febrer de 2014, sobre identificació d’entitats de crèdit que estan subjectes a l’avaluació
global (Decisió BCE/2014/3). En el cas de les caixes d’estalvi incloses en l’esmentat
apartat de l’annex, es considera subjecte passiu el banc al qual aquestes hagin traspassat
el seu negoci financer.
Norma 3.

Liquidació.

La taxa l’ha de liquidar el Banc d’Espanya abans del 31 de gener de l’any 2015,
d’acord amb la informació de la qual disposi sobre l’import dels actius totals dels grups
consolidables, en què estiguin integrats els subjectes passius declarats al Banc d’Espanya
a data de 31 de desembre de 2013, i seguint per a això el model que figura incorporat
com a annex a aquesta Circular.
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Pagament.

El pagament de la taxa a què es refereix aquesta Circular s’ha de fer en els terminis
que preveu l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que per
al període voluntari són els següents:
a) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies u i 15 del mes, des de la data
de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a
l’hàbil següent immediat.
b) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim del mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no
és hàbil, fins a l’hàbil següent immediat.
Norma 5.

Mitjà de pagament.

El pagament s’ha de fer mitjançant transferència des del compte del mòdul de
pagaments del qual sigui titular el subjecte passiu en el sistema TARGET2-Banc
d’Espanya, al compte titularitat del Banc d’Espanya que es comunicarà en la liquidació
corresponent.
Disposició final.

Entrada en vigor.

Aquesta Circular entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 19 de desembre de 2014.–El governador del Banc d’Espanya, Luis María
Linde de Castro.
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ANNEX
Model de liquidació
Taxa per la realització de l'avaluació global a les entitats de crèdit
prevista a la disposició addicional dinovena de la Llei 10/2014, de
26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de
crèdit

LIQUIDACIÓ

Meritació

IDENTIFICACIÓ

NIF

Raó social del subjecte passiu:

Exercici
2

0

Carrer:

Núm.

Municipi:

Província

Base imposable
(Import dels actius totals del grup
consolidable en què estigui integrat el
subjecte passiu a 31 de desembre de 2013)

1

Esc.

Pis

4
Porta
Codi postal

X

Tipus de gravamen

0,01048 per mil

=
Quota tributària

,

de

de

Segell i/o signatura

Exemplar per al Banc d'Espanya.

PAGAMENT

ÒRGAN LIQUIDADOR

Import euros:

I

Forma de pagament: Mitjançant transferència
des del compte del mòdul de pagaments del
qual sigui titular el subjecte passiu en el sistema
TARGET2-Banc d'Espanya, al següent compte
titularitat del Banc d'Espanya:
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Caràcter de la liquidació
Aquesta liquidació té caràcter definitiu.
Termini per efectuar el pagament
El pagament del deute tributari s'ha de fer en els terminis que preveu l'article 62 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que per al període voluntari són
els següents:
a) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies u i 15 del mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a
l'hàbil següent immediat.
b) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim del mes, des de la data
de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no és
hàbil, fins a l'hàbil següent immediat.
Mitjà de pagament
Mitjançant transferència des del compte del mòdul de pagaments del qual sigui titular
el subjecte passiu en el sistema TARGET2-Banc d'Espanya al compte corresponent
titularitat del Banc d'Espanya.
Conseqüències de la falta d'ingrés en període voluntari
El venciment del termini d'ingrés en període voluntari sense haver satisfet el deute tributari
determina l'inici del procediment executiu, amb l'aplicació dels interessos de demora i els
recàrrecs que corresponguin, que s'exigeixen pel procediment de constrenyiment, d'acord
amb el que preveuen els articles 160 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, i l'article 69 i següents del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament general de recaptació.
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Taxa per la realització de l'avaluació global a les entitats de crèdit
prevista a la disposició addicional dinovena de la Llei 10/2014, de
26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de
crèdit

LIQUIDACIÓ

Meritació

IDENTIFICACIÓ

NIF:

Raó social del subjecte passiu:

Exercici
2

0

Carrer:

Núm.

Municipi:

Província

Base imposable
(Import dels actius totals del grup
consolidable en què estigui integrat el
subjecte passiu a 31 de desembre de 2013)

Esc.

1
Pis

4
Porta
Codi postal

X

Tipus de gravamen

0,01048 per mil

=
Quota tributària

,

de

de

Segell i/o signatura

Exemplar per al subjecte passiu.

PAGAMENT

ÒRGAN LIQUIDADOR

Import euros:

I

Forma de pagament:
Mitjançant transferència
des del compte del mòdul de pagaments del
qual sigui titular el subjecte passiu en el sistema
TARGET2-Banc d'Espanya, al següent compte
titularitat del Banc d'Espanya:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 314

Dilluns 29 de desembre de 2014

Secc. I. Pàg. 6

Caràcter de la liquidació
Aquesta liquidació té caràcter definitiu.
Termini per efectuar el pagament
El pagament del deute tributari s'ha de fer en els terminis que preveu l'article 62 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que per al període voluntari són
els següents:
a) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies u i 15 del mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a
l'hàbil següent immediat.
b) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim del mes, des de la data
de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no és
hàbil, fins a l'hàbil següent immediat.
Mitjà de pagament
Mitjançant transferència des del compte del mòdul de pagaments del qual sigui titular
el subjecte passiu en el sistema TARGET2-Banc d'Espanya al compte corresponent
titularitat del Banc d'Espanya.
Conseqüències de la falta d'ingrés en període voluntari
El venciment del termini d'ingrés en període voluntari sense haver satisfet el deute tributari
determina l'inici del procediment executiu, amb l'aplicació dels interessos de demora i els
recàrrecs que corresponguin, que s'exigeixen pel procediment de constrenyiment, d'acord
amb el que preveuen els articles 160 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, i l'article 69 i següents del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament general de recaptació.
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