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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
2177 Reial decret 73/2016, de 19 de febrer, pel qual es desplega el règim 

d’autoliquidació i pagament de la taxa de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria 
de Comptes per l’expedició de certificats o documents a instància de part, i 
per les inscripcions i anotacions en el Registre oficial d’auditors de comptes.

La Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, a través de l’article 88, ha creat 
la taxa de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per l’expedició de certificats o 
documents a instància de part, i per les inscripcions i anotacions en el Registre oficial 
d’auditors de comptes. L’apartat 7 de l’article 88 esmentat estableix que les normes de 
liquidació i pagament d’aquesta taxa s’han de determinar reglamentàriament.

Aquest Reial decret, en ús de l’autorització esmentada, dóna compliment al 
desplegament reglamentari de les normes de liquidació i pagament, i completa la regulació 
de la taxa, incrementant la seguretat jurídica dels seus destinataris principals, les autoritats 
que l’han d’aplicar i els subjectes obligats a satisfer-la.

La taxa és objecte d’autoliquidació, de manera que els subjectes passius han de 
presentar una declaració liquidació i ingressar l’import del deute tributari corresponent. 
S’estableix el termini per a la presentació de la declaració liquidació i el pagament del 
deute tributari, que s’ha d’efectuar a les entitats col·laboradores en la recaptació, d’acord 
amb el que disposa sobre això el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial 
decret 939/2005, de 29 de juliol. S’ha d’aplicar en tot cas en la gestió de la taxa el que 
preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en relació amb les normes 
reguladores de les liquidacions tributàries, la recaptació, la inspecció dels tributs i la revisió 
dels actes en via administrativa.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i Competitivitat, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 19 
de febrer de 2016,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i règim jurídic de la taxa.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir el règim d’autoliquidació i pagament de 
la taxa de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per l’expedició de certificats o 
documents a instància de part, en relació amb la informació que consta en el Registre 
oficial d’auditors de comptes, i per les inscripcions i anotacions en el Registre oficial 
esmentat, que preveu l’article 88 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes.

2. El règim de la taxa per l’expedició de certificats o documents a instància de part i 
per les inscripcions i anotacions en el Registre oficial d’auditors de comptes es regeix pel 
que estableixen l’article 88 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, i per 
les normes d’aquest Reial decret pel que fa la seva liquidació i pagament i, en el que no 
preveu aquesta norma, pel que preveu la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus 
públics, a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a la Llei 47/2003, de 26 
de novembre, general pressupostària, així com per les disposicions de desplegament 
d’aquestes normes.

Article 2. Autoliquidació.

La taxa per expedició de certificats o documents a instància de part i per les inscripcions 
i anotacions en el Registre oficial d’auditors de compte és objecte d’autoliquidació.
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Article 3. Pagament de la taxa.

1. El pagament de la taxa s’ha d’ajustar al que estableixen els articles 17, 18 i 19 del 
Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, i la 
seva normativa de desplegament.

2. El pagament s’ha de fer mitjançant un ingrés efectuat a favor del Tresor Públic a 
través del compte restringit per a la recaptació de taxes d’organismes autònoms de l’Estat 
obert a l’entitat de dipòsit autoritzada.

3. L’ingrés es pot fer presencialment o per mitjans telemàtics. El seu import i data de 
realització s’han d’acreditar mitjançant els documents que indica l’article 19.7 del 
Reglament general de recaptació.

Article 4. Termini d’ingrés.

1. L’ingrés de la taxa s’ha de fer amb caràcter previ a la presentació a l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes de la sol·licitud d’expedició de certificats o documents 
a instància de part, o de la comunicació per part de l’interessat de l’acte inscriptible en el 
Registre oficial d’auditors de comptes.

2. La falta de presentació del model d’autoliquidació o, si s’escau, dels altres 
documents que preveu l’article 3.3, impedeix la tramitació de la sol·licitud d’inscripció en el 
Registre oficial d’auditors de comptes, de la modificació de dades o de l’expedició de 
certificats d’inscripció en el Registre oficial esmentat.

Article 5. Canvi de situació.

L’auditor de comptes està obligat al pagament de la taxa que preveu l’article 88.5.b) de 
la Llei 22/2015, de 20 de juliol, quan sol·liciti la modificació de qualsevol de les situacions 
en què pot estar inscrit en el Registre oficial d’auditors de comptes, de conformitat amb el 
que disposa l’article 27 del Reglament que desplega el text refós de la Llei d’auditoria 
de comptes aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2011, d’1 de juliol, aprovat pel Reial 
decret 1517/2011, de 31 d’octubre.

Article 6. Modificació de dades d’auditors de comptes i societats d’auditoria.

1. L’auditor de comptes i la societat d’auditoria estan obligats al pagament de la taxa 
que preveuen els articles 88.5.c) i 88.5.e), respectivament, de la Llei 22/2015, de 20 de 
juliol, quan sol·licitin la modificació de qualsevol de les dades a què fan referència els 
articles 8.3 i 8.4, respectivament, de la Llei esmentada.

2. El pagament de la taxa a què es refereix el present article s’ha d’efectuar per cada 
sol·licitud de modificació de dades que es presenti, independentment del nombre de dades 
que es modifiquin.

Article 7. Inscripció de societats d’auditoria.

La societat d’auditoria està obligada al pagament de la taxa que preveu l’article 88.5.d) 
de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, quan sol·liciti la inscripció en el Registre oficial d’auditors 
de comptes. La societat d’auditoria és la responsable de remetre en aquesta sol·licitud la 
documentació acreditativa dels requisits exigits als socis i auditors designats per la societat 
per signar informes d’auditoria en nom seu.

Article 8. Emissió de certificats.

La persona física o jurídica que sol·liciti a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes l’emissió de certificats d’inscripció en el Registre oficial d’auditors de comptes 
està obligada al pagament de la taxa que preveu l’article 88.5.f) de la Llei 22/2015, de 20 
de juliol, per cadascun dels certificats diferents que sol·liciti, amb independència del 
nombre de dades que contingui cadascun d’aquests.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 54  Dijous 3 de març de 2016  Secc. I. Pàg. 3

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1, apartats 6, 11 i 13 de la 
Constitució, els quals confereixen a l’Estat, respectivament, les competències exclusives 
sobre la «legislació mercantil», les «bases de l’ordenació del crèdit, banca i assegurances» 
i les «bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica».

Disposició final segona. Habilitació.

Es faculta el titular del Ministeri d’Economia i Competitivitat per adoptar les disposicions 
necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.

En el desplegament esmentat s’ha de procedir a la determinació del model 
d’autoliquidació i pagament exigit en aplicació d’aquest Reial decret i de les condicions per 
a la presentació de l’autoliquidació i el pagament de la taxa tant en paper com per mitjans 
telemàtics.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 19 de febrer de 2016.

FELIPE R.

El ministre d’Economia i Competitivitat,
LUIS DE GUINDOS JURADO
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