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Presidencia da Axencia Estatal de
Administración Tributaria
Titular da Secretaria de Estado de Facenda: Jesús Gascón
Catalán
Nacido en Zaragoza, é licenciado en Dereito pola Universidade de
Zaragoza e inspector de Facenda do Estado, inspector dos Servizos
de Economía e Facenda e interventor e auditor do Estado (en
excedencia).

Currículo profesional
Ata o seu nomeamento como Secretario de Estado de Facenda por
Real Decreto 435/2022, do 8 de xuño, foi Director Xeral da Axencia
Tributaria.Tamén foi Director Xeneral de Tributos, e na Axencia
Tributaria desempeñou os postos de director do Departamento de Xestión Tributaria, Director
Adxunto do Departamento de Organización, Planificación e Relacións Institucionais da Axencia
Tributaria, Secretario Técnico permanente da Comisión Mixta de Coordinación da Xestión
Tributaria, Subdirector Xeral de Verificación e Control Tributario, Subdirector Xeral de Asistencia
Xurídica e Coordinación Normativa e Inspector dos Servizos no Servizo de Auditoría Interna, así
como outros postos no ministerio e na Axencia Tributaria.
Tamén realizou consultorías e participado en reunións e seminarios en Latinoamérica, a Unión
Europea e a OCDE, ao tempo que publicou e impartido cursos e conferencias sobre política fiscal,
dereito e procedementos tributarios e administración tributaria para diferentes organizacións
públicas e privadas.

Funcións da Presidencia
Velar polos obxectivos asignados á Axencia, exercer a superior dirección desta e exercer a súa
representación legal.
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Así mesmo, correspóndelle aprobar a relación de postos de traballo e a oferta de emprego da
Axencia, o Plan de Actuacións e o anteproxecto de Presupostos e estrutura orgánica.
Exerce respecto ao persoal da Axencia e das especialidades ou escalas adscritas a esta as
competencias actualmente atribuídas polas normas do Ministro do Departamento ou ao
Secretario de Estado de Facenda.Todo iso sen prexuízo da delegación de facultades que poida
acordar a favor do Director xeral e resto do persoal directivo da axencia e dos apoderamentos
que, é o seu caso, poida outorgar.
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Comité Permanente de Dirección
Órgano de asesoramento e canle habitual para a análise e coordinación das decisións directivas
da Axencia Tributaria que lle sometan as persoas titulares da Presidencia e da Dirección Xeral.
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Comisión de Seguridade e Control
Presidida pola persoa titular da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria e
integrada polas persoas titulares da súa Dirección Xeral, a Intervención Xeral da Administración
do Estado e a Inspección Xeral de Economía e Facenda, e as persoas que integran o Comité
Permanente de Dirección da Axencia, ten como labor básico a elaboración de criterios e a
proposta de normas que aseguren o axuste estrito das actividades da Axencia ás disposicións
que as regulan, o mantemento da seguridade interna do Ente e a defensa da integridade dos
intereses económicos da Facenda.
A Comisión de Seguridade e Control supervisará os traballos das Comisións Sectoriais de
Seguridade e Control que se establezan no seo da Axencia e terá acceso aos informes de control
financeiro ou de auditoría relativos ás anteriores cuestións.
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Dirección Xeral da Axencia Estatal de
Administración Tributaria
Titular:Soledad Fernández Doutor
Licenciada en Dereito pola Universidade Pontificia de
Comiñas-ICADE e Inspectora de Facenda do Estado

Currículo Profesional
Ata o seu nomeamento como Directora Xeral da Axencia
Estatal de Administración Tributaria por Real Decreto
436/2022, do 8 de xuño, desempeñaba as súas funcións
como Delegada Especial de Madrid.
Durante a súa traxectoria profesional, ocupou, entre
outros, os cargos de Presidenta do Tribunal EconómicoAdministrativo Central, Directora do Departamento de
Xestión Tributaria, Directora da Escola de Facenda
Pública, Directora en España da Campaña EURO 2002
do Banco Central Europeo, Subdirectora de Información
e Asistencia ao Contribuínte no Departamento de Xestión
Tributaria, Delegada Especial da Axencia Tributaria de Asturias e Delegada Especial Adxunta da
Axencia Tributaria de Madrid.
Así mesmo, realizou actividades docentes en entidades públicas e privadas e participou en
consultorías e reunións internacionais.

Funcións da Dirección Xeral
Dirixe a execución do Plan de Actuacións da Axencia e o funcionamento ordinario dos servizos e
actividades desta.
Así mesmo correspóndelle a execución dos acordos adoptados pola Presidencia, desempeñar a
superior xefatura do persoal e a elaboración do anteproxecto de Presuposto e o Plan de
Actuación.Así como aquelas funcións delegadas pola persoa titular da Presidencia da Axencia.
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Gabinete da Dirección Xeral
Dirección do Gabinete da Dirección Xeral da Axencia
Estatal de Administración Tributaria
Titular:Francisco Javier Hernández García
Licenciado en Dereito e Administración e Dirección de Empresas pola
Universidade Pontificia de Comiñas (ICADE-E3).Pertence ao Corpo
Superior de Inspectores de Facenda do Estado dende 2011.

Currículo Profesional
Ata o seu nomeamento como Director do Gabinete do Director Xeral
por Resolución do 4 de decembro de 2017, da Presidencia da
Axencia Estatal de Administración Tributaria, desempeñaba o cargo de Coordinador do Gabinete.
Na Axencia Tributaria, iniciou a súa carreira profesional na Delegación Especial de Cataluña.

Funcións do Gabinete da Dirección Xeral
Exerce funcións de asesoramento e apoio á persoa titular da Dirección Xeral da Axencia.

Vogais
• Coordinador
○

David Tacero Luengo

• Asesores
○

Emilio Sampedro Ibáñez

○

Pablo Grande Serrano

○

Jacobo Sanz Ruiz
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Integradas no Gabinete, con dependencia directa da Dirección Xeral da
Axencia Tributaria
• Unidade de Coordinación de Relacións Internacionais
○

Ignacio del Río Angulo

• Unidade Central de Análise e Difusión Externa (UCADE)
○

Georgina de la Lastra Leralta
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Intervención Delegada
Intervención Delegada
Titular:José Agustín Manzano Mozo

Funcións:
Desenvolve as actuacións de control financeiro permanente sobre a Axencia.
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Departamento de Xestión Tributaria
Dirección do Departamento de Xestión Tributaria
Titular:Rosa María Prieto del Rey
Naceu en Cuenca, é Licenciada en Ciencias Económicas pola
Universidade Autónoma de Madrid e ingresou no Corpo Superior de
Inspectores de Facenda do Estado o ano 2003.
Currículo Profesional
Ata o seu nomeamento como Directora do Departamento de Xestión
Tributaria por Resolución de 12 de novembro de 2021 da Presidencia
da Axencia Estatal de Administración Tributaria, desempeñou as
seguintes funcións:
• Directora do Servizo de Planificación e Relacións Institucionais (2017 - 2021).
• Subdirectora Xeral de Técnica Tributaria no Departamento de Xestión Tributaria (2013 -2017).
• Subdirectora Adxunta na Subdirección Xeral de Técnica Tributaria no Departamento de
Xestión Tributaria.
• Xefa de Área de Imposición Indirecta na Subdirección Xeral de Técnica Tributaria no
Departamento de Xestión Tributaria.
• Xefa de Unidade de Inspección na Dependencia Rexional de Inspección de Cataluña.
• Administración de Pedralbes-Sarriá (Barcelona) e Administración de Latina.(Madrid).

Funcións do Departamento
• A dirección, planificación e coordinación das actuacións e procedementos de xestión tributaria
e do exercicio da potestade sancionadora vinculada a estes, salvo que estean atribuídas ou
sexan relativas aos tributos ou dereitos encomendados a outras áreas funcionais, así como do
exercicio da potestade sancionadora vinculada ás actuacións de inspección tributaria relativas
á aplicación de réximes obxectivos de tributación e ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns
correspondente aos non residentes desenvolvidas polas unidades e áreas que se determinen
na correspondente resolución da Presidencia da Axencia.
• A proposta dos instrumentos de planificación de actuacións, resultados e obxectivos en
materia de xestión tributaria que non corresponda a outras áreas funcionais, así como o
seguimento e control do seu cumprimento e a adopción de medidas ou instrucións que
aseguren a súa execución, no marco da planificación xeral da Axencia.
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• A elaboración, proposta, seguimento e control do programa de devolucións no ámbito dos
procedimientos tramitados polas unidades de xestión tributaria.
• A elaboración de informes e estatísticas sobre as actuacións dos órganos de xestión tributaria
e a formulación de previsións.
• A elaboración de proxectos de disposicións sobre os modelos e procedementos de
presentación das autoliquidacións, declaracións, comunicacións ou solicitudes tributarias, así
como a elaboración de publicaciones, manuais e guías de cumprimentación dirixidos a facilitar
a aplicación dos tributos que non corresponda a outras áreas funcionais.
• A práctica dos requirimentos de ratificación de imputacións que sexan procedentes dentro do
seu ámbito de competencias ou a proposta, petición ou solicitude doutros órganos xestores
que non sexan competentes no caso concreto, así como a iniciación, instrución e resolución
dos procedementos sancionadores que puidesen derivar de tales actuacións.Cando se requira
a intervención de órganos de competencia nacional adscritos a outros Departamentos,
canalizará a proposta das actuacións que se consideren oportunas a estes.
• A tramitación das autorizacións de simplificación de obrigas en materia de facturación e librosrexistro.
• A tramitación do procedemento para a admisión de sistemas de firma electrónica baseados en
certificados electrónicos de entidades prestadoras de servizos de certificación electrónica que
sexan válidos para as relaciones telemáticas coa Axencia.
• No seu ámbito de competencias e funcións, velar pola integridade, veracidade e actualización
da información e os servizos aos que pode accederse a través da sede electrónica da
Axencia, así como definir as especificacións correspondentes á actuación automatizada da
Axencia.
• A dirección, programación, coordinación e control das campañas de publicidade e dos
servizos de información e asistencia tributaria, tanto cando se realicen por vía presencial coma
cando se empreguen canles de comunicación non presencial, segundo a tecnoloxía dispoñible
en cada momento.
• A dirección, programación e coordinación da formación e mantemento do censo de obrigados
tributarios, a formación e mantemento do Rexistro de Operadores Intracomunitarios e do
Rexistro de Exportadores e Otros Operadores Económicos, e demais actuacións relativas á
información censual que non estean atribuídas a outras áreas funcionais.
• A dirección, programación e coordinación do control das obrigas periódicas de obrigados tributarios incluídos no censo de empresarios, profesionais e retedores en canto non corresponda
a outras áreas funcionais.
• A planificación, programación e seguimento dos procedementos de inspección tributaria e da
ejecución de tarefas de control acerca dos contribuíntes susceptibles de aplicar réximes
obxectivos de tributación.
• A dirección, programación, coordinación e control da execución dos procedementos de xestión
tributaria para a comprobación e, no seu caso, regularización do cumprimento das obrigas
tributarias que sexan competencia da área de xestión tributaria, incluídas, as especificacións
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para o desenvolvemento das aplicacións informáticas que sexan necesarias.
• A emisión de informes en materia técnico tributaria que non corresponda a outras áreas
funcionais, con criterios xerais dirixidos aos órganos de xestión tributaria para asegurar o
tratamento homoxéneo e coordinado dos obrigados tributarios, así como a xestión dos
programas a través dos que se canalicen as consultas dos devanditos órganos.
• A elaboración de propostas normativas e a colaboración na elaboración dos proxectos
normativos que afecten o seu ámbito funcional.
• A tramitación dos procedementos de declaración de lesividade de actos anulables e dos
procedimientos de revogación en relación cos actos ditados pola Axencia no ámbito funcional
de xestión tributaria.
• En relación coa tramitación de exencións:
○

○

A tramitación do procedemento para declarar a exención do Imposto sobre a Renda das
Persoas Físicas de determinados premios literarios, artísticos ou científicos, así como para
declarar a perda do dereito á súa aplicación.
A tramitación do procedemento para declarar a exención do Imposto sobre Sociedades dos
rendementos obtidos polos partidos políticos no exercicio das súas explotacións
económicas propias, así como para tramitar a perda do dereito á súa aplicación.

• En relación con contribuíntes non residentes ou non establecidos:
○

○

○

○

○

O establecemento de criterios xerais relativos á xestión da tributación de non residentes
que non corresponda a outras áreas funcionais.
A xestión dos expedientes relativos ás exencións ou devolucións do Imposto sobre o Valor
Engadido a non establecidos, representacións diplomáticas e consulares e organismos
internacións.
A xestión e o control dos suxeitos pasivos do Imposto sobre o Valor Engadido non
establecidos no territorio de aplicación do imposto que realicen operacións suxeitas ao
mesmo e non teñan obriga de nomear representante, sen prexuízo das competencias de
comprobación e investigación que correspondan a outros órganos no ámbito de
competencias do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria ou da Delegación
Central de Grandes Contribuíntes.
As actuacións e procedementos de xestión e inspección en relación co Imposto sobre
Sucesións e Doazóns cando as mesmas non se encontren cedidas ás Comunidades
Autónomas, nin corresponda a súa xestión ás Delegacións da Axencia de Ceuta e de
Melilla, sen prexuízo das competencias de comprobación e investigación que
correspondan a outros órganos no ámbito de competencias do Departamento de
Inspección Financeira e Tributaria ou da Delegación Central de Grandes Contribuíntes.
A xestión e control das autoliquidacións do Imposto sobre a Renda de Non Residentes
cando a presentación deba realizarse ante a Oficina Nacional de Xestión Tributaria ou ante
as Delegacións ou Administracións da Axencia, conforme ao disposto na orde ministerial
reguladora dos modelos de autoliquidación para declarar as rendas obtidas sen mediación
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de establecemento permanente.
○

○

○

○

A xestión do réxime opcional para contribuíntes residentes noutros Estados membros da
Unión Europea, no Imposto sobre a Renda dos Non Residentes.
A xestión e control do Imposto sobre o Patrimonio por obriga real, sen prexuízo das
competencias de comprobación e investigación que correspondan a outros órganos no
ámbito de competencias do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria ou da
Delegación Central de Grandes Contribuíntes.
A xestión e o control das declaracións e autoliquidacións nas que se deben declarar e, no
seu caso, ingresar retencións e ingresos a conta sobre rendas obtidas sen mediación de
establecemento permanente por obrigados tributarios non residentes, sen prexuízo das
competencias de comprobación e investigación que correspondan a outros órganos no
ámbito de competencias do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria ou da
Delegación Central de Grandes Contribuíntes.
A iniciación, instrución e resolución dos procedementos sancionadores que deriven das
actuacións e procedementos citados nos ordinais anteriores desta letra.

• A xestión dos réximes especiais do Imposto sobre o Valor Engadido aplicables ás vendas a
distancia e a determinadas entregas interiores de bens e prestacións de servizos, así como a
iniciación, instrución e resolución dos procedementos sancionadores que deriven de tales
actuacións e procedementos, sen prexuízo das competencias de comprobación e
investigación que correspondan a outros órganos no ámbito de competencias do
Departamento de Inspección Financeira e Tributaria ou da Delegación Central de Grandes
Contribuíntes.
• A expedición centralizada de certificados tributarios no ámbito da súa competencia.
• A asistencia ás reunións que, no marco das relacións internacionais da Axencia, le corresponda por razón da materia.
• A xestión e o control do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos
Documentados cando esta non se encontre cedida ás Comunidades Autónomas e non
corresponda ás Delegacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria en Ceuta e en
Melilla, así como a iniciación, instrución e resolución dos procedementos sancionadores que
deriven de tales actuacións e procedementos.
• Calquera outras funcións e competencias que lle atribúan a normativa legal e regulamentaria e
demais disposicións que sexan de aplicación.
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Subdireccións Xerais
• Planificación e Coordinación
Marta López Martín
• Técnica Tributaria
Mercedes Jordán Valdizán
• Información e Asistencia Tributaria
Montserrat Rojo Riol
• Verificación e Control Tributario
Ramón Domingo Palacios Delgado
• Asistencia Xurídica e Coordinación Normativa
Jesús Manuel Gendra Rey
• Oficina Nacional de Xestión Tributaria
José Luis Adriaensens Cárdenas

Integrada na Subdirección Xeral de Información e Asistencia
• Unidade Central de Información e Asistencia Dixital
Mª Sonia Sanz Sánchez
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Departamento de Inspección Financeira e
Tributaria
Dirección do Departamento de Inspección Financeira e
Tributaria
Titular: Javier Hurtado Puerta
Naceu en Valladolid en 1964.Licenciado en Dereito pola Universidade
Complutense de Madrid.Pertence ao Corpo Superior de Inspectores
de Facenda do Estado dende 1991.

Currículo Profesional
Ata o seu nomeamento como Director do Departamento de
Inspección Financeira e Tributaria por Resolución do 2 de xullo 2018,
da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, desempeñaba o cargo de
Subdirector Xeral de Inspección Territorial do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria
dende 2012.
Anteriormente, desempeñara outros cargos ligados ao mesmo Departamento:
• Subdirector Xeral de Planificación e Control (1999-2004).
• Inspector da Área de Tramas da ONIF (2004-2008).
• Xefe da Área de Fraude Organizada da ONIF (2008-2012).

Funcións do Departamento
• A dirección, planificación e coordinación da inspección tributaria, así como do exercicio da
potestade sancionadora vinculada a esta, salvo as actuacións relativas aos tributos ou
dereitos encomendados a outras áreas funcionais.
• A elaboración de:
○

○

Proxectos de convenios, acordos ou tratados internacionais ou da normativa comunitaria e
a asistencia ás reunións que, no marco das relacións internacionais da Axencia, lle
corresponda por razón da materia.
Propostas normativas e a colaboración na elaboración dos proxectos normativos que
afecten o seu ámbito funcional.
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○

○

Informes en materia técnico tributaria que non corresponda a outras áreas funcionais, con
criterios xerais dirixidos aos órganos de inspección para asegurar o tratamento homoxéneo
e coordinado dos obrigados tributarios, así como calquera outros na devandita materia que
lle sexan solicitados polos Inspectores Xefes.
Recompilacións de normativa, xurisprudencia e doutrina administrativa así como de
documentos que resulten de interese para a realización de funcións inspectoras e a
difusión destas.

• A tramitación dos procedementos de declaración de lesividade de actos anulables e dos
procedementos de revogación en relación cos actos ditados pola Axencia no ámbito funcional
de inspección financeira e tributaria.
• A asistencia e apoio ás oficinas técnicas da súa área funcional no exercicio das súas funcións
e a coordinación de criterios aplicados por estas.
• O establecemento de criterios xerais para os órganos de inspección financeira e tributaria en
materia de delito contra a Facenda Pública.
• A dirección, planificación e coordinación das actuacións e procedementos de xestión tributaria,
o exercicio da potestade sancionadora vinculada a estes, así como a execución dos
programas de devolucións desenvolvidos polas unidades que se determinen na
correspondente resolución da Presidencia da Axencia.
• O estudo da información relevante en materia de branqueo de capitais, para os efectos do seu
traslado á Comisión para a Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias.
• A proposta e coordinación dos nomeamentos de peritos xudiciais e do persoal en funcións de
auxilio xurisdicional, así como a coordinación doutras actuacións de colaboración cos órganos
xudiciais na área funcional de inspección financeira e tributaria.
• A proposta dos instrumentos de planificación de actuacións, resultados e obxectivos en
materia de inspección que non corresponda a outras áreas funcionais, así como o seguimento
e control do seu cumprimento e a adopción de medidas ou instrucións que aseguren a súa
execución, no marco da planificación xeral da Axencia.
• A coordinación e o establecemento de directrices en materia de selección de contribuíntes e
de actuacións a desenvolver nos grupos de programas, o apoio e colaboración na selección
de contribuíntes dos órganos con competencias inspectoras na área funcional de inspección
financeira e tributaria e a realización de labores de selección centralizada.
• A elaboración de propostas, o seguimento e, no seu caso, a execución das aplicacións
informáticas da área funcional de inspección financeira e tributaria, en colaboración co
Departamento de Informática Tributaria.
• No seu ámbito de competencias e funcións, velar pola integridade, veracidade e actualización
da información e os servizos aos que pode accederse a través da sede electrónica da
Axencia, así como definir as especificacións correspondentes á actuación automatizada da
Axencia.
• A dirección, impulso e coordinación de plans específicos de inspección no seu ámbito
funcional.
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• A coordinación de actuacións inspectoras nas que interveñan órganos competentes en
materia de inspección financeira e tributaria de varias Delegacións Especiais ou dalgunha
delas e da Delegación Central de Grandes Contribuíntes.
• A tramitación e control das denuncias que se presenten no Departamento de Inspección
Financeira e Tributaria en materias da súa competencia.
• A programación, impulso e coordinación das actuacións inspectoras, tanto relativas a persoas
ou entidades que tributen en réxime de consolidación fiscal no Imposto sobre Sociedades ou
no réxime do grupo de entidades no Imposto sobre o Valor Engadido, ou ben formen parte de
grupos económicos, unións temporais de empresas ou de agrupacións de interese económico,
como no ámbito da fiscalidade internacional e de non residentes.
• A coordinación e tramitación dos acordos previos de valoración das retribucións en especie do
traballo, de gastos correspondentes a proxectos de investigación científica ou de innovación
tecnolóxica e de imputación temporal de ingresos e gastos competencia do titular do
Departamento.
• A análise da fraude fiscal, a elaboración de estudos e propostas para combatelo e detectalo
precozmente, e a elaboración e sistematización de métodos, protocolos e técnicas de traballo
a utilizar nas actuacións inspectoras.
• O desenvolvemento de proxectos e programas de investigación, a coordinación das
actuacións das unidades especializadas en investigación e a realización de actuacións de
investigación.
• A realización directa de actuacións de obtención de información, a coordinación das unidades
especializadas en captación de información e as funcións de asistencia mutua internacional,
así como a iniciación, instrución e resolución dos procedementos sancionadores que se
deriven das devanditas actuacións.
• A realización directa de funcións de auditoría informática derivadas de actuacións inspectoras
ou de auxilio xudicial e a coordinación das unidades especializadas na devandita materia, así
como a emisión de informes en materia de facturación electrónica.
• A realización directa das actuacións que integran o procedemento inspector nos termos
previstos nas correspondentes disposicións e a iniciación, instrución e resolución dos
procedementos sancionadores que deriven destas actuacións.
• A programación, impulso e coordinación das actuacións inspectoras relacionadas coa
fiscalidade internacional, en particular en materia de prezos de transferencia e de tributación
de non residentes, así como o apoio aos órganos de inspección financeira e tributaria que
realicen as devanditas actuacións, podendo, para estes efectos, emitir os informes
pertinentes.
• A coordinación de:
○

○

As actuacións das unidades especializadas en fiscalidade internacional.
Os procedementos amigables e dos acordos de valoración previa de operacións entre
persoas ou entidades vinculadas e, no seu caso, tramitación destes.
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• Os controis simultáneos con Administracións tributarias doutros Estados e, no seu caso,
participación nestes.
• O establecemento de criterios e directrices de actuación nos Foros ou reunións internacionais
cando estes se refiran a materias propias da inspección financeira e tributaria, así como en
relación coa colaboración con Administracións tributarias doutros Estados e coa asistencia
mutua internacional cando sexa competencia da inspección financeira e tributaria.
• Asistencia e apoio aos órganos de inspección en materia de valoracións económicofinanceiras con transcendencia tributaria e, no seu caso, emisión dos informes pertinentes
sobre a devandita materia.
• Calquera outras funcións e competencias que lle atribúan a normativa legal e regulamentaria e
demais disposicións que sexan de aplicación.

Subdireccións Xerais
• Ordenación Legal e Asistencia Xurídica
Manuel Luis Martínez Cabeza
• Estudos, Métodos e Procedementos
José Feliciano Morales Belinchón
• Planificación e Control
Francisco Javier García Berrocal
• Inspección Territorial
María Azucena Horreo Tuero
Dependen directamente da persoa titular do Departamento de Inspección Financeira e
Tributaria:
• Oficina Nacional de Investigación da Fraude
José Manuel de Alarcón Estella
• Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional
Luis Ramón Jones Rodríguez
• Unidade Central de Coordinación en materia de Delitos contra a Facenda Pública
Caridade Mourelo Gómez
• Unidade de Coordinación de Grupos
Francisco de A. Iglesias Pérez
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Dirección do Departamento de Recadación
Titular: Virginia Muñoz Fernández
Naceu en Madrid, é Licenciada en Dereito pola Universidade Complutense
de Madrid (UCM) e ingresou no Corpo Superior de Inspectores de Facenda
do Estado o ano 2005. Máster en Dirección Pública - Promoción XI (2018 2019).

Currículo Profesional
Ata o seu nomeamento como Directora do Departamento de Recadación por Resolución de 22 de
xullo de 2022 da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, desempeñou as
seguintes funcións:
• Subdirectora Xeral de Coordinación e Xestión no Departamento de Recadación (2020 - 2022).
• Inspectora Coordinadora na Subdirección Xeral de Recadación Executiva no Departamento de
Recadación (2019 - 2020).
• Vicepresidenta do Comisionado para o Mercado de Tabacos (2018 - 2019).
• Inspectora Oficina Nacional de Investigación da Fraude (2017 - 2018).
• Xefa da Dependencia Rexional Adxunta de Recadación na Delegación Especial de Madrid
(2013 - 2017).
• Coordinadora de Unidades Rexionais de Recadación na Delegación Especial de Madrid (2011
- 2013).
• Vogal Adxunta no Gabinete do Director Xeral da Axencia Tributaria (2009 - 2011).
• Xefa da Dependencia de Recadación da Delegación de Ciudad Real (2008 - 2009).
• Coordinadora de Unidades Rexionais de Recadación na Delegación Especial de Canarias
(2007 - 2008).

Funcións do Departamento
• A dirección, planificación e coordinación da xestión recadatoria atribuída polo ordenamento
xurídico á Axencia que non corresponda a outras áreas funcionais, así como a asumida en
virtude de convenio ou concerto con outras Administracións Públicas.
• O deseño de sistemas e métodos para a xestión recadatoria no seu ámbito de competencias.
• A realización das actuacións necesarias para a asunción pola Axencia da xestión recadatoria
de débedas das Administracións Públicas cando así se estableza por lei ou por convenio, e o
estudo e proposta dos convenios sobre prestación dos servizos de recadación a outras
Administracións Públicas.

02/08/2022 - Organigrama

Páxina 21

Departamento de Recadación

• A dirección, planificación e coordinación das funcións da Axencia en materia de contas
restrinxidas de recadación de tributos, así como a autorización, supervisión, control e réxime
de ingresos de entidades colaboradoras e das que, no seu caso, presten o Servizo de Caixa,
exercendo, con relación ás entidades colaboradoras na xestión recadatoria, as seguintes
funcións e competencias:
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

A recepción, estudo e tramitación das solicitudes de autorización para actuar como
colaboradoras presentadas polas entidades de crédito.
A elaboración de plans específicos de actuación para efectuar o control e seguimento das
entidades colaboradoras, así como a supervisión do seu cumprimento.
O control e seguimento da información referente á xestión recadatoria que están obrigadas
a subministrar conforme á normativa aplicable e das operacións de ingreso no Banco de
España.
O apoio e colaboración con outros órganos da Axencia en materia de entidades de crédito
que presten o Servizo de Caixa nas Delegacións e Administracións, se é o caso.
A proposta de apertura de expediente para acordar a suspensión ou revogación da
autorización para actuar como colaboradora na xestión recadatoria da Axencia.
A iniciación de procedementos sancionadores e a imposición de sancións tributarias nos
supostos de incumprimentos de ordes de embargo de contas cando a entidade depositaria
teña a condición de colaboradora.
A práctica de comprobacións sobre as devanditas entidades na súa actuación como
colaboradoras, de forma individual ou dentro dun plan específico de actuacións.
A recepción das solicitudes de reembolso de ingresos excesivos ou duplicados e a
realización das oportunas comprobacións para propoñer, se é o caso, a devolución das
cantidades ingresadas en exceso polas entidades colaboradoras.
O requirimento ás entidades colaboradoras do ingreso das cantidades por elas recadadas
e non ingresadas no Tesouro Público nos prazos previstos.
A liquidación dos xuros de mora en que tivesen podido incorrer as entidades colaboradoras
na súa actuación como tales e a súa notificación para ingreso no Tesouro.

• O estudo, o deseño, a planificación e a programación das actuacións e procedementos de
recadación, e o estudo e a proposta de medidas organizativas ou de racionalización das
actuacións na xestión de tal natureza que non correspondan a outras áreas funcionais.
• A proposta dos instrumentos de planificación de actuacións, resultados e obxectivos en
materia de recadación que non corresponda a outras áreas funcionais, así como o seguimento
e control do seu cumprimento e a adopción de medidas ou instrucións que aseguren a súa
execución, no marco da planificación xeral da Axencia.
• O establecemento de mecanismos de impulso e coordinación das actuacións de xestión
recadatoria das débedas correspondentes a persoas ou entidades en proceso concursal.
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• A planificación e organización da prevención e loita contra a fraude á Facenda pública no
ámbito recadatorio e o establecemento de criterios xerais a seguir polos órganos de
recadación.
• A elaboración de propostas normativas e a colaboración na elaboración dos proxectos
normativos que afecten o seu ámbito funcional.
• A realización directa de actuacións recadatorias e a tramitación e resolución de expedientes
administrativos que se lle asignen regulamentariamente, así como as actuacións que se
deriven do Plan de Control da Axencia.
• A tramitación dos procedementos de declaración de lesividade de actos anulables e dos
procedementos de revogación en relación cos actos ditados pola Axencia no ámbito funcional
de recadación.
• A resolución dos expedientes de dedución sobre as cantidades que a Administración Xeral do
Estado deba transferir aos entes territoriais, organismos autónomos, Seguridade Social e
demais entidades de Dereito público.
• As funcións que a normativa atribúe ao Departamento de Recadación en relación coas taxas
do Sector Público Estatal.
• No seu ámbito de competencias e funcións, velar pola integridade, veracidade e actualización
da información e os servizos aos que pode accederse a través da sede electrónica da
Axencia, así como definir as especificacións correspondentes á actuación automatizada da
Axencia.
• A elaboración de propostas, o seguimento e, no seu caso, a execución das aplicacións
informáticas da área funcional de recadación, en colaboración co Departamento de Informática
Tributaria.
• A dirección, planificación e coordinación do exercicio da potestade sancionadora vinculada á
xestión recadatoria.
• A emisión de informes en materia recadatoria que non corresponda a outras áreas funcionais,
con criterios xerais dirixidos aos órganos de recadación para asegurar o tratamento
homoxéneo e coordinado dos obrigados, así como calquera outros na devandita materia que
lle sexan solicitados polos Xefes das Dependencias Rexionais.
• A recompilación e difusión da normativa, a xurisprudencia e a doutrina administrativa así como
a elaboración de documentos que resulten de interese para a realización da función
recadatoria.
• A dirección, planificación e coordinación das actuacións de xestión recadatoria e demais
dirixidas ao cobramento das débedas tributarias respecto aos obrigados obxecto de
actuacións coordinadas entre os órganos liquidadores e os de recadación.
• A coordinación e fixación de directrices para a análise e definición de perfís e indicadores de
Risco recadatorio mediante a utilización de ferramentas informáticas, en colaboración co
Departamento de Informática Tributaria.
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• A fixación das liñas concretas de actuación sobre colectivos de debedores con Indicadores de
Risco Recadatorio e Programas de actuación específicos respecto ás tramas e estruturas de
fraude recadatoria.
• Calquera outras funcións e competencias que lle atribúan a normativa legal e regulamentaria e
demais disposicións que sexan de aplicación.
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Subdireccións Xerais
• Coordinación e Xestión.
Vacante
• Organización e Planificación.
Marcos Gómez-Randulfe Álvarez
• Recadación Executiva.
Iván Mesón García
• Procedementos Especiais.
Carlos José Dorrego Anta
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Departamento de Alfándegas e Impostos
Especiais
Dirección do Departamento de Alfándegas e Impostos
Especiais
Titular: María Pilar Jurado Borrego
Licenciada en Dereito pola Universidade de Sevilla e pertence ao
Corpo Superior de Inspectores de Facenda do Estado dende 1991.

Currículo Profesional
Ata o seu nomeamento como Directora do Departamento de
Alfándegas e Impostos Especiais ocupou diversos postos dentro da
organización da Axencia Estatal de Administración Tributaria:
• Subdirectora Xeral de Xestión e Intervención de Impostos Especiais.
• Xefa da Oficina Nacional de Información e Investigación de Alfándegas e Impostos Especiais.
• Xefa da Dependencia Provincial de Madrid de Alfándegas e Impostos Especiais.
• Xefa da Unidade de Análise de Riscos.
• Administradora de Alfándegas de Sevilla.
• Xefa de Área de Xestión Aduaneira.
• Xefa de Unidade na Administración de Alfándegas de Cádiz.

Funcións do Departamento
• A dirección, planificación e coordinación de actuacións e procedementos de xestión aduaneira
e tributaria aplicables aos tributos e gravames do tráfico exterior e dos recursos propios da
Unión Europea, das restitucións á exportación, así como demais medidas atribuídas pola
normativa da Unión Europea ou nacional que afecten ao comercio exterior de mercadorías
para autorizar a súa entrada e saída do territorio aduaneiro da Unión, en especial as
infraccións administrativas de contrabando.
• A dirección, planificación e coordinación das actuacións e procedementos sobre autorizacións
aduaneiras, a súa reavaliación ou reexame, e os de anulación, suspensión ou revogación
destas.
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• A dirección, planificación e coordinación do control do tráfico de mercadorías entre os
territorios nacionais sometidos a distintos réximes aduaneiros ou fiscais.
• A dirección, planificación e coordinación das accións relativas a seguridade na cadea loxística
que correspondan á administración aduaneira.
• A dirección, planificación e coordinación das actuacións de recadación en período voluntario
das débedas aduaneiras e tributarias derivadas do procedemento de declaración e das de
concesión de facilidades de pagamento.
• O desenvolvemento do sistema contable de recursos propios tradicionais, a súa xestión e
rendición de informes á Comisión da Unión Europea e as funcións que se deriven dos controis
que poida realizar a Comisión, en aplicación do Regulamento (UE, Euratom).
• O inicio, instrución e resolución, en aplicación do sistema aduaneiro e dos demais tributos de
competencia deste Departamento, dos procedementos relativos a:
○

As autorizacións dos réximes aduaneiros especiais de perfeccionamento activo, pasivo, de
importación temporal e de destino final, de garantía global ou para a explotación dun
depósito aduaneiro ou dun almacén de depósito temporal, cando sexa necesario consultar
ás autoridades aduaneiras doutros Estados membros durante o proceso, así como
calquera outra autorización para a que no futuro se esixa tal condición.

○

A concesión do estatuto de operador económico autorizado.

○

A xestión do Rexistro de Representantes Aduaneiros.

○

○

○

○

○

○

○

○

A autorización dos procedementos simplificados por medio da declaración simplificada, do
despacho centralizado tanto nacional como europeo, da inscrición nos rexistros do
declarante ou de autoavaliación.
A autorización para o establecemento de servizos marítimos regulares.
A autorización para estender o manifesto da compañía marítima despois da partida do
buque.
As autorizacións para emprego dun documento de transporte electrónico como declaración
en alfándega para incluír mercadorías en réxime de tránsito da Unión.
A autorización para utilizar o réxime de tránsito da Unión en soporte papel en relación coas
mercadorías transportadas por ferrocarril, mentres non estean operativos os sistemas
electrónicos pertinentes.
A autorización para utilizar os réximes de tránsito da Unión en soporte papel en relación
coas mercadorías transportadas por vía aérea ou marítima.
A autorización de sociedades garantes no marco do Convenio TIR e ATA e, se é o caso, a
aceptación da constitución por estas dunha garantía.
A autorización do acceso dos transportistas de mercadorías ao réxime de tránsito no
marco do Convenio TIR.
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○

A autorización de simplificacións de determinación do valor en alfándega.

○

A autorización do tipo especial de precinto.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Os acordos de concesión de franquía de dereitos de importación ou exportación e de
exención fiscal á importación sobre franquías e exencións en réxime diplomático, consular
e de organismos internacionais.
Os acordos de concesión de franquía de dereitos de importación e de exención fiscal de
importación á Organización do Tratado do Atlántico Norte, aos Cuarteis Xerais
Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado.
As informacións arancelarias vinculantes e as informacións vinculantes en materia de
orixe.
Os acordos de aceptación de intervención das mercadorías sospeitosas de vulnerar os
dereitos de propiedade intelectual.
O reexame ou reavaliación das autorizacións concedidas por lexislación aduaneira da
Unión.
As decisións relativas ás mercadorías que poden presentarse a despacho aduaneiro nas
Dependencias e Administracións de Alfándegas e Impostos Especiais.
As autorizacións previstas no marco das relacións internacionais e as exencións en
relación coas Forzas Armadas.
A autorización dos depósitos fiscais constituídos por redes ou cando o depositario
autorizado teña o establecemento no ámbito territorial de máis dunha Delegación Especial
e a de fábricas de alcohol por síntese ou calquera outro procedemento químico.
A autorización de exencións no Imposto sobre Hidrocarburos para proxectos piloto
relativos a biocarburantes e biocombustibles.
As autorizacións para a utilización das simplificacións previstas na normativa de
procedementos e documentos de circulación de produtos suxeitos aos Impostos Especiais
de Fabricación.
As autorizacións de simplificación e dispensa previstas pola normativa dos Impostos
Especiais solicitadas por operadores con establecementos no ámbito territorial de máis
dunha Delegación Especial da Axencia.
A autorización de desnaturalizantes do alcohol distintos dos autorizados.
A aprobación dos modelos da tarxeta xustificativa da inscrición no Rexistro Territorial dos
Impostos Especiais, da declaración de traballo e do parte de resultados de operacións de
traballo.
A autorización das entidades que poden emitir as tarxetas previstas na normativa de
impostos especiais como medios de pagamento específicos e a xestión e control da
relación dos importes aboados a través dos devanditos medios de pagamentos.
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○

○

○

○

○

○

A autorización de operacións de mestura en réxime suspensivo de produtos incluídos no
Imposto sobre Hidrocarburos no buque que transporta a devandita mestura, a favor de
persoas ou entidades que sexan titulares de establecementos autorizados como fábrica ou
depósito fiscal situados no ámbito territorial de máis dunha Delegación Especial.
A autorización de inscrición no censo de beneficiarios do dereito á devolución parcial do
Imposto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional cando a súa residencia
estea situada noutro Estado membro da Unión cando a solicitude non se presente por
medios electrónicos e a xestión das solicitudes que presente calquera beneficiario non
residente no territorio español, así como a autorización e inscrición das tarxetas gasóleo
profesional.
A autorización e inscrición no Rexistro de Operadores de Embarcacións Pneumáticas e
Semirríxidas de Alta Velocidade e a autorización de uso de embarcación, medidas de loita
contra o tráfico ilícito de persoas e mercadorías en relación ás embarcacións utilizadas;así
como a tramitación dos procedementos de anulación ou revogación de tales autorizacións.
As autorizacións de control de precursores de drogas, atribuídas ao Ministerio de Facenda.
A coordinación técnica e das tarefas para a realización do despacho aduaneiro con
competencia a nivel do territorio español, agás Illas Canarias.
As decisións de modificación, de revogación, de suspensión ou de anulación das
autorizacións indicadas nos números anteriores en aplicación da súa normativa específica,
así como a tramitación e resolución dos procedementos sancionadores que poidan
derivarse das actuacións previstas nos números anteriores ou no presente número.

• A dirección, planificación e coordinación das actuacións e procedementos de xestión tributaria
e, se é o caso, da intervención dos Impostos Especiais con excepción da xestión do Imposto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte, así como das actuacións de xestión do
Rexistro de Operadores de Tabaco Cru e das actuacións e procedementos que se deriven do
control.
• A dirección, planificación e coordinación da xestión dos impostos sobre o Valor da Produción
da Enerxía Eléctrica;sobre a Produción de Combustible Nuclear Gastado e Residuos
Radiactivos Resultantes da Xeración de Enerxía Nucleoeléctrica;sobre o Almacenamento de
Combustible Nuclear Gastado e Residuos Radiactivos en Instalacións Centralizadas;sobre os
Gases Fluorados de Efecto Invernadoiro, e sobre o Valor da Extracción de Gas, Petróleo e
Condensados.
• A dirección, planificación e coordinación da inspección dos tributos e gravames que recaian
sobre o tráfico exterior e dos recursos propios tradicionais do Presuposto da Unión Europea,
dos Impostos Especiais e dos impostos relacionados no punto anterior, así como o control das
restitucións á exportación.
• A definición, dirección e planificación dos instrumentos de análise de risco no ámbito do
comercio exterior, de seguridade na cadea loxística e de Impostos Especiais, así como a súa
implementación, seguimento e explotación.
• A investigación centralizada de irregularidades e fraudes de tributos e gravames sobre o
tráfico exterior e dos recursos propios tradicionais do Presuposto da Unión, dos Impostos
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Especiais e dos impostos citados anteriormente.
• A realización directa de actuacións de obtención de información e a coordinación coas
unidades con funcións investigadoras na área de Alfándegas e Impostos Especiais.
• A coordinación, o apoio e o establecemento de directrices en materia de selección de
obrigados alfandegueiros e tributarios polos órganos con competencias inspectoras na área e
a realización de labores de selección centralizada.
• A realización directa de actuacións inspectoras e de control de restitucións á exportación e das
cotizacións á produción e transformación do azucre e isoglucosa.
• A dirección, control, coordinación, impulso e execución das investigacións, inspeccións ou
controis a posteriori de declaracións aduaneiras e operacións da área de Alfándegas e
Impostos Especiais cando as actuacións transcendan o ámbito da respectiva Delegación
Especial ou o territorio nacional ou deban coordinarse con unidades centrais doutros
organismos nacionais, internacionais ou axencias estranxeiras.
• A asistencia e apoio ás oficinas técnicas da área de Alfándegas e Impostos Especiais e o
establecemento de criterios xerais para o desenvolvemento das funcións inspectoras nos
tributos de competencia da área de Alfándegas e Impostos Especiais.
• A dirección, planificación e coordinación do exercicio da potestade sancionadora vinculada ás
actuacións e procedementos da área de Alfándegas e Impostos Especiais.
• En materia químico-tecnolóxica, a dirección e coordinación técnica das actuacións dos
Laboratorios de Alfándegas e Impostos Especiais, das Áreas e dos procedementos para a
obtención de mostras representativas das mercadorías obxecto de análise.
• A dirección e coordinación da asistencia a foros internacionais en relación ás análises físicas,
químicas e dos procesos tecnolóxicos das mercadorías.
• A realización de estudos químico-tecnolóxicos relativos a mercadorías e procesos produtivos
suxeitos á normativa de Comercio Exterior, Política Agrícola Común, Impostos Especiais e
tributos mencionados anteriormente, en especial para a autorización de réximes aduaneiros
especiais, supostos de exención previstos en materia de impostos especiais e de
desnaturalizantes, marcadores e trazadores así como de apoio ás decisións sobre
informacións arancelarias vinculantes ou fixación da posición española en materia de
clasificación arancelaria.
• A asistencia en materia químico-tecnolóxica en procedementos de comprobación relativos á
aplicación de lexislación aduaneira ou doutros tributos, en especial en relación con
clasificación arancelaria de mercadorías, control de réximes especiais de perfeccionamento,
de procedementos de obtención, fabricación ou utilización de produtos suxeitos a Impostos
Especiais ou a tributos de competencia do Departamento.
• A realización de estudos químico-tecnolóxicos sobre substancias químicas perigosas,
precursores de drogas e outros produtos sometidos a normativas específicas que se deban
aplicar no marco do sistema aduaneiro.
• A realización de tarefas de asesoramento e control analítico que se deriven de acordos con
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outras entidades nacionais ou internacionais.
• A planificación, a xestión, o control e a coordinación das actuacións de cooperación dos
Impostos Especiais de fabricación establecida pola normativa da Unión sobre a circulación
intracomunitaria en réxime suspensivo ou co imposto devindicado.
• O exercicio das actuacións derivadas do cumprimento da normativa da Unión referida á
asistencia mutua administrativa ou de convenios na materia subscritos por España ou pola
Unión Europea en materias de competencias deste Departamento.
• No ámbito do Servizo de Vixilancia Aduaneira, as funcións e competencias atribuídas pola
normativa vixente:
○

A dirección, planificación, coordinación e realización de:
○

○

○

○

○

○

As actuacións operativas e de intelixencia encamiñadas ao descubrimento, persecución
e represión en todo o territorio español, augas xurisdicionais e espazo aéreo español do
contrabando, o branqueo de capitais e do aseguramento da cadea loxística
internacional, así como das misións das unidades centrais correspondentes.
As actuacións de cooperación internacional operativa en materia de contrabando,
branqueo de capitais, precursores de drogas e delitos conexos e, especificamente, das
actuacións de cooperación do Convenio Nápoles II.
As funcións atribuídas ao servizo de Vixilancia Aduaneira no artigo 56, trece.2 de Lei
66/1997, do 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social.

A asistencia e apoio ás unidades de Vixilancia Aduaneira, así como a elaboración de
criterios e pautas de actuación.
A xestión e mantemento do sistema de información de Vixilancia Aduaneira e, en
particular, da Base de Datos de Información.
A análise, a planificación das necesidades e a asignación dos medios navais, aéreos,
sistemas de comunicacións e medios técnicos especiais necesarios para o cumprimento
das actividades operativas de Vixilancia Aduaneira, así como a planificación, control e, logo
de acordo do titular do Departamento, xestión directa do mantemento e a operatividade de
tales medios.

• A elaboración das estatísticas do comercio exterior en colaboración co Departamento de
Informática Tributaria.
• A elaboración de propostas normativas e a colaboración na elaboración de proxectos
normativos e de programas de actuacións cuxo contido afecte á área de Alfándegas e
Impostos Especiais, así como a emisión de informes en materia técnico aduaneira ou tributaria
e de contrabando que non corresponda a outras áreas funcionais da Axencia, con criterios
xerais dirixidos aos órganos da indicada área funcional para asegurar o tratamento
homoxéneo e coordinado dos obrigados alfandegueiros e tributarios.
• A preparación ou elaboración de proxectos de convenios, acordos ou tratados internacionais
ou da normativa da Unión Europea en materias de Alfándegas ou de Impostos Especiais, así
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como a coordinación das relacións e das actividades establecidas en programas da Unión
Europea en tales materias e a asistencia ás reunións que, no marco das relacións
internacionais da Axencia, lle corresponda por razón da materia.
• A coordinación da cooperación con outras Administracións aduaneiras e da colaboración do
Departamento con outros órganos da Administración española en asuntos internacionais da
área de Alfándegas e Impostos Especiais.
• O inicio, instrución e resolución dos expedientes de infraccións administrativas que poidan
derivarse das actuacións que se desenvolvan no exercicio das competencias indicadas nos
puntos anteriores, incluídas, os procedementos sancionadores derivados do incumprimento
das limitacións aos pagamentos en efectivo que se poñan de manifesto como consecuencia
das actuacións e procedementos realizados.
• A tramitación de procedementos de declaración de lesividade de actos anulables e de
procedementos de revogación de actos ditados no ámbito funcional da área de Alfándegas e
Impostos Especiais, así como a coordinación da resolución dos recursos.
• A elaboración da proposta do Plan de Control Tributario e Aduaneiro e do Plan de Control
Financeiro no ámbito de Alfándegas e Impostos Especiais.
• A proposta dos instrumentos de planificación de actuacións, resultados e obxectivos na área
de Alfándegas e Impostos Especiais, así como o seguimento e control do seu cumprimento e
a adopción de medidas ou instrucións que aseguren a súa execución, no marco da
planificación xeneral da Axencia.
• A elaboración de propostas, o seguimento e, no seu caso, a execución das aplicacións
informáticas da área de Alfándegas e Impostos Especiais, en colaboración co Departamento
de Informática Tributaria.
• No seu ámbito de competencias e funcións, velar pola integridade, veracidade e actualización
da información e os servizos aos que pode accederse a través da Sede Electrónica da
Axencia, así como definir as especificacións correspondentes á actuación automatizada da
Axencia.
• A coordinación das tarefas de asistencia aos contribuíntes e a análise das suxestións
formuladas no ámbito das competencias do Departamento.
• A dirección, planificación e coordinación do exercicio das funcións que corresponden á
Axencia con relación ao Resgardo Fiscal e Alfandegueiro do Estado.
• Calquera outras funcións e competencias que lle atribúan a normativa legal e regulamentaria e
demais disposicións que sexan de aplicación.
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Dirección Adxunta de Vixilancia Aduaneira
Anxo Delgado Bernaldo de Quirós

Subdireccións Xerais
• Planificación, Estatística e Coordinación
José María Díez de los Ríos Asensio
• Xestión Aduaneira
Nerea Rodríguez Entremonzaga.
• Xestión e Intervención de Impostos Especiais
Vicente Cillero Martínez
• Inspección e Investigación
María Ángeles Marín Ramírez
• Loxística
Rafael Sopuerta Cabrito
• Operacións
Manuel Montesinos Diez de la Lastra
• Químico-Tecnolóxicas
Antonio Gallardo Melgarejo
• Relacións Internacionais
Marta Guelbenzu Robles
Dependen directamente da persoa titular do Departamento de Alfándegas e Impostos
Especiais:
• Oficina Nacional de Xestión de Alfándegas e Impostos Especiais
Eva María Pedruelo Sanchez
• Oficina Nacional de Investigación de Alfándegas e Impostos Especiais
Javier Zazo Esteban
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Dirección do Departamento de Informática Tributaria
Titular:José Borja Tomé
Enxeñeiro Superior de Telecomunicacións pola Universidade
Politécnica de Madrid.Pertence ao Corpo Superior de Sistemas e
Tecnoloxías da Información da Administración do Estado, con
Especialidade Tributaria.

Currículo Profesional
Ata o seu nomeamento como Director do Departamento de
Informática Tributaria por Resolución do 17 de setembro de 2020, da
Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, desempeñou os seguintes cargos:
• Subdirector Xeral de Tecnoloxías de Análise da Información e Investigación da Fraude do
Departamento de Informática Tributaria.
• Subdirector Adxunto e Xefe de Área na Subdirección Xeral de Aplicacións de Alfándegas do
Departamento de Informática Tributaria.
• Coordinador de Área Informática na Dirección Xeral de Función Pública.
• Xefe de Área na Dirección Xeral da Garda Civil.
• Xefe de Área no Consello de Administración de Patrimonio Nacional

Funcións do Departamento
• A dirección, planificación e coordinación das actuacións das unidades informáticas da
Delegación Central de Grandes Contribuíntes e das Delegacións Especiais da Axencia.
• A análise das necesidades de dotación dos recursos materiais informáticos das unidades da
Axencia, coordinando e asesorando aos órganos centrais e territoriais, nos termos que
estableza a Dirección Xeral da Axencia.
• O desenvolvemento, implantación e mantemento dos sistemas informáticos necesarios para a
xestión interna da Axencia, así como dos programas de axuda e da súa sede electrónica, de
acordo cos Departamentos e demais órganos responsables.
• A análise das necesidades e a implantación, xestión, control e mantemento dos recursos
informáticos e de comunicacións que constitúen a infraestrutura sobre a que se soportan os
servizos informáticos da Axencia.
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• A definición, implantación, control e mantemento actualizado dos plans de actuación que
garantan a recuperación dos servizos informáticos, dentro dos prazos establecidos, en caso
de fallo total ou parcial da infraestrutura tecnolóxica que utilizan.
• A implementación dos procedementos operativos de seguridade dos sistemas de información,
establecendo as medidas de seguridade física e lóxica e os criterios de acceso ás redes
dende ordenadores portátiles ou outros dispositivos móbiles.
• O mantemento da base de datos de contribuíntes e obrigas tributarias así como a captación e
tratamento informático de datos con transcendencia fiscal procedentes do cumprimento de
obrigas de colaboración coa Administración tributaria dos sectores público e privado.
• O desenvolvemento, implantación e mantemento dos sistemas de información necesarios para
o adecuado desempeño das súas funcións polos órganos da Axencia, así como a
colaboración, para estes efectos, coas Entidades Locais, as Comunidades Autónomas, a
Unión Europea e outros organismos e entidades.
• O desenvolvemento, implantación e mantemento dos sistemas de información no ámbito de
alfándegas e Impostos Especiais, así como a colaboración, para estes efectos, coa Unión
Europea e o sector público e privado.
• O desenvolvemento, implantación e mantemento das aplicacións de selección de contribuíntes
e de control tributario e das ferramentas de auditoría fiscal, así como o deseño de sistemas de
análise da información, sistemas de xestión do coñecemento e desenvolvemento de proxectos
de innovación tecnolóxica, de acordo cos Departamentos e demais órganos responsables.
• A análise e aplicación da evolución tecnolóxica no software desenvolvido, de acordo coas
posibilidades ofrecidas polas novas tecnoloxías.
• A distribución e certificación de datos e claves utilizados polo persoal ao servizo da Axencia
para a súa identificación e autenticación electrónica.
• A programación, o mantemento, a supervisión e o control de calidade correspondente ás
actuacións automatizadas da Axencia, salvo que se atribúan de forma expresa a outros
órganos da Axencia.
• A certificación da existencia e contido das actuacións dos cidadáns nas que se usasen formas
de identificación e autenticación distintas da firma electrónica avanzada.
• O mantemento actualizado do rexistro de funcionarios da Axencia habilitados para a
identificación e autenticación dos cidadáns para a realización de operacións por medios
electrónicos, en colaboración cos restantes órganos da Axencia.
• A organización e custodia dos arquivos electrónicos corporativos de documentos electrónicos
que formen parte de expedientes administrativos.
• No seu ámbito de competencias e funcións, velar pola integridade, veracidade e actualización
da información e os servizos aos que pode accederse a través da sede electrónica da
Axencia, así como definir as especificacións correspondentes á actuación automatizada da
Axencia.
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• As restantes que correspondan á Axencia nas materias enunciadas nas letras anteriores que
non estean atribuídas de forma expresa aos órganos reitores ou a outros Departamentos ou
Servizos da Axencia.

Subdireccións Xerais
• Planificación e Coordinación Informática
María del Mar Fernández Ibáñez
• Explotación
José Vicente Petruzzella Lacave
• Aplicacións
Cristina Álvarez Zazo
• Aplicacións de Alfándegas e Impostos Especiais
Rosa María Cadenas Martín
• Análise da Información e Investigación da Fraude
Miguel del Sastre Riestra
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Dirección do Departamento de Recursos Humanos
Titular: Marta Somarriba Victoria
Enxeñeira Técnica de Obras Públicas pola Escola Politécnica de
Madrid, Licenciada en Dereito pola UNED, Máster de Dirección
Pública do Ministerio de Facenda-EOI (2010-2011), pertence ao
Corpo Superior de Inspectores de Facenda do Estado (2005).

Currículo Profesional
Ata o seu nomeamento como Directora do Departamento de
Recursos Humanos, por Resolución do 9 de setembro de 2019, da
Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, ocupou diversos postos na
organización da Axencia Estatal de Administración Tributaria:
• Subdirectora Xeral de Xestión Administrativa de Persoal.
• Xefa de Dependencia Adxunta de Xestión de Medios e Recursos na Delegación Central de
Grandes Contribuíntes.
• Inspectora coordinadora na Subdirección Xeral de Planificación e Estatística do Departamento
de Alfándegas e Impostos Especiais.
• Inspectora Adxunta a Unidade na Área de Alfándegas da Delegación Especial de Baleares.

Funcións do Departamento
• A proposta e execución da política da Axencia en materia de recursos humanos, incluíndo o
deseño e aplicación dos sistemas de avaliación do desempeño, da carreira administrativa dos
empregados públicos e das súas condicións de traballo.
• A realización de estudos e propostas en materia de selección de persoal e a dirección da
execución dos procesos selectivos.
• A elaboración de proxectos normativos, a tramitación das reclamacións, recursos e
procedementos de revisión de oficio en materia de persoal, a coordinación e no seu caso
cumprimentación dos requirimentos xudiciais en materia de recursos humanos, así como a
execución das sentenzas xudiciais neste ámbito.
• A coordinación, supervisión e, no seu caso, tramitación dos procedementos de esixencia de
responsabilidade disciplinaria.
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• A elaboración dos plans de formación e o seu cumprimento, así como a proposta de acordos e
convenios con outras entidades en materia formativa.
• A proposta de actuacións en materia de acción social e a dirección da súa execución.
• A proposta e aplicación das medidas de igualdade entre mulleres e homes respecto ao ámbito
do persoal da Axencia.
• O deseño, impulso e execución da xestión do persoal da Axencia nas súas diferentes
situacións administrativas.
• A realización de estudos e propostas e a tramitación e execución dos distintos sistemas de
provisión de postos de traballo.
• A xestión e aplicación dos sistemas de retribucións, cotizacións sociais e indemnizacións por
razón do servizo.
• O deseño e explotación dos sistemas de arquivo de expedientes e procedementos de persoal
e dos historiais administrativos dos empregados da Axencia.
• A realización de estudos e propostas en materia de programación de recursos humanos e da
oferta de emprego público.
• A xestión da relación de postos de traballo da Axencia e de calquera outros instrumentos de
ordenación do persoal, así como a elaboración das propostas para a súa modificación.
• A elaboración de criterios e a supervisión de actuacións en materia de incentivación.
• As relacións laborais e o estudo e negociación dos proxectos de convenios do persoal laboral
e doutro tipo de acordos coa representación do persoal.
• A comunicación e actuacións da Axencia ante as autoridades laborais así como as relacións
coas organizacións sindicais e as asociacións profesionais do persoal.
• A coordinación e impulso da prevención de riscos laborais e da saúde laboral.
• A dirección, planificación e coordinación en materia de recursos humanos da xestión das
unidades encargadas da xestión de medios, cando se trate de procesos descentralizados, así
como a elaboración de instrucións sobre os procedementos de xestión de recursos humanos
que corresponda realizar ás devanditas unidades.
• No seu ámbito de competencias e funcións, velar pola integridade, veracidade e actualización
da información e os servizos aos que pode accederse a través da sede electrónica da
Axencia, así como definir as especificacións correspondentes á actuación automatizada da
Axencia.
• As restantes que correspondan á Axencia en materia de recursos humanos que non estean
atribuídas de forma expresa aos órganos reitores ou a outros Departamentos ou Servizos da
Axencia.

Dirección Adxunta de Recursos Humanos
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Fernando Miguel Salazar González

Subdireccións Xerais
• Xestión Administrativa de Persoa
Javier San Martín Calvo
• Programación e Incentivación
Patricia Aparicio González
• Relacións Laborais
Javier López Municio
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Dirección do Servizo Xurídico
Titular: Diego Loma-Osorio Lerena
É Avogado do Estado.
Cursou estudos de Dereito (UN) e ADE (UNED).
Seguiu diversos programas de posgrao en Economía e Dereito da
Competencia (IE), Redacción e interpretación de contratos en
sistema de common law (IE), así como na Academy of European
Law (ERA), entre outros.

Currículo Profesional
Ata o seu nomeamento como Director do Servizo Xurídico por Resolución do 12 de xuño de 2015,
da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, ocupou os seguintes destinos:
• Servizo Xurídico da Comisión Europea (MIME Team - Mercado Interior, Medio ambiente e
Enerxía) actuando como Axente da Comisión ante o Tribunal de Xustiza da UE e EFTA.
• Avogado do Estado Xefe Adxunto na Avogacía do Estado no Ministerio de XustizaGabinete do Avogado Xeral do Estado.
• Avogado do Estado Xefe Adxunto no Servizo Xurídico Rexional da AEAT en
Madrid.Avogado do Estado Xefe na Avogacía do Estado en Cantabria (Secretario do
TEAR).
• Avogado do Estado Xefe Adxunto na Avogacía do Estado en Santa Cruz de Tenerife
(Secretario suplente do TEAR e relator).
Pertenceu ao Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Santander así como da
Sociedade Estatal SEITT.
Exerceu a docencia en diversas prácticas de distintas Facultades de Dereito así como en Másters
de Práctica Xurídica, programas de formación a funcionarios do INAP e Centro de Estudos
Xurídicos da Administración de Xustiza.
Interveu como autor e/ou coordinador de diversas publicacións en materia de Responsabilidade
Sanitaria, Mercados Regulados, Dominio Público Marítimo Terrestre e Portuario, Dereito de
Estranxeiría, Dereito da Competencia así como de artigos en anais e revistas xurídicas.

Funcións do Servizo
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Ao servizo Jurídico da Axencia correspóndelle o asesoramento en Dereito, a súa representación e
defensa en xuízo.

Subdireccións Xerais
• Organización e Asistencia Xurídica
Alejandro Bonis Sanz
• Asuntos Consultivos e Contenciosos
Ana Ullate Jiménez
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Dirección do Servizo de Auditoría Interna
Titular: María del Carmen Bernardo Gómez
Licenciada en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid. Pertence
ao Corpo Superior de Inspectores de Facenda do Estado dende 1991 e ao
Corpo Superior de Inspectores de Seguros do Estado (excedente) dende
2003. Inspectora de Servizos do Ministerio de Economía e Facenda (2019).
Posúe o Máster en Dirección Pública do Instituto de Estudos Fiscais e da
Escola de Organización Industrial dende 2015.

Currículo Profesional
Ata o seu nomeamento como Directora do Servizo de Auditoria Interna por Resolución do 22 de
xullo de 2022, da Presidencia da Axencia Estatal da Administración Tributaria, ocupaba o cargo
de Inspectora dos Servizos de Economía e Facenda Coordinadora no Servizo de Auditoría
Interna da Axencia Estatal de Administración Tributaria.
Anteriormente desempeñou diversos postos na organización da Axencia Estatal de
Administración Tributaria:
• Inspectora Xefe Adxunta do Equipo Central de Información da Oficina Nacional de
Investigación da Fraude no Departamento de Inspección Financeira e Tributaria.
• Xefa da Unidade de Planificación e Coordinación da Delegación Central de Grandes
Contribuíntes.
• Subdirectora Xeral de Asistencia Xurídica e Coordinación Normativa do Departamento de
Xestión Tributaria.
• Subdirectora Adxunta da Subdirección Xeral de Asistencia Xurídica e Coordinación Normativa
do Departamento de Xestión Tributaria.
• Coordinadora de Área da Subdirección Xeral de Asistencia Xurídica e Coordinación Normativa
do Departamento de Xestión Tributaria.
• Xefa de Unidade de Inspección na Delegación Especial de Cataluña.

Funcións do Servizo
Desenvolverá as seguintes funcións:
• O control interno de todos os servizos da Axencia, mediante a realización de auditorías de
calquera clase e natureza e o desenvolvemento de instrumentos de control permanente que
permitan avaliar a súa eficacia e eficiencia e o cumprimento das normas e instrucións,
formulando as propostas ou recomendacións que deriven da devandita función na forma en
que establezan as disposicións reguladoras da súa actuación.
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• O control do cumprimento do plan de obxectivos da Axencia e a formulación de propostas
para a súa adaptación e cumprimento.
• A prevención e detección das condutas irregulares, a coordinación, na forma que se determine
pola Dirección Xeral da Axencia, das accións relativas a estas e, no seu caso, a súa
investigación, así como a análise e avaliación dos sistemas de seguridade e control interno da
Axencia.
• A coordinación e desenvolvemento das funcións que lle están atribuídas polo Real Decreto
2458/1996, do 2 de decembro, polo que se crea o Consello para a Defensa do Contribuínte na
Secretaría de Estado de Facenda e, en particular, os encomendados á Unidade Operativa do
mencionado Consello.
• O informe e elaboración das propostas que o titular da Dirección Xeral formula nos
expedientes de compatibilidade.

O Servizo de Auditoría Interna estará integrado polos seguintes órganos con
rango de Subdirección Xeral:
Os Inspectores e Inspectoras dos Servizos:
• Carmen Alcalá Sacristán
• Eduardo Córdoba Ocaña
• Carlos Cornejo Zahonero
• Julio García Magán
• Alejandro Luelmo Fernández
• Tomás Merola Macanás
• Jaime Parrondo Aymerich
• Vicente Peirats Cuesta
• José Alberto Pérez Pérez
• Luis Mariano Quirós Rodríguez
• Esteban Roca Morales
• Roberto Serrano López
A Unidade Operativa do Consello para a Defensa do Contribuínte:
• Jaime Parrondo Aymerich
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Dirección do Servizo de Xestión Económica
Titular:Iván José Gómez Guzmán
Título de Arquitecto Superior pola Escola Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid (Universidade Politécnica de Madrid). Ingreso por oposición no
Corpo de Arquitectos da Facenda Pública.

Currículo Profesional
Ata o seu nomeamento como Director do Servizo de Xestión Económica
por Resolución de 22 de xullo de 2022 da Presidencia da Axencia Estatal de Administración
Tributaria, desempeñou as seguintes funcións:
• Xefe de Dependencia Adxunto – Dependencia de Xestión de Medios e Recursos da
Delegación Central de Grandes Contribuíntes (2018 - 2022)
• Arquitecto Xefe da Área de Xestión Patrimonial da AEAT na Subdirección de Xestión de Bens
Inmobles e Instalacións (2013 - 2018)
• Xefe da Dependencia Rexional de Recursos Humanos e Administración. Económica da
Delegación Especial da AEAT de Madrid (2009 - 2013)
• Xefe do Gabinete Técnico da Delegación Especial da AEAT de Madrid. (2004 - 2008)
• Director Adxunto de Recursos Humanos da AEAT (2002 - 2004)
• Director Adxunto de Administración Económica da AEAT (1998 - 2002)
• Delegado Especial Adxunto da Delegación Especial da AEAT de Madrid (1995 - 1998)
• Delegado Adxunto da Delegación Especial da AEAT de Baleares (1991 - 1995)
• Xerente da Xerencia do Catastro de Baleares (1988 -1981)
• Arquitecto na Xerencia do Catastro de Palma de Mallorca (1987 - 1988)

Funcións do Servizo
O Servizo de Xestión Económica terá ao seu cargo a administración dos recursos financeiros e
materiais e dos servizos auxiliares necesarios para o cumprimento dos seus fins pola Axencia
Estatal de Administración Tributaria.
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Así mesmo, actuará como servizo de contabilidade da Axencia nos termos establecidos polo
artigo 103.siete da Lei 31/1990, do 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para 1990.
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Subdireccións Xerais:
• Presupostos e Xestión Financeira
José Luis Martínez Blanco
• Contabilidade
Ana Isabel Docio Sampablo
• Adquisicións e Contratación
Mónica Rino García-Camacho
• Bens Inmobles e Instalacións
Ernesto Sánchez Trigo
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Servizo de Estudos Tributarios e
Estatísticas
Dirección do Servizo de Estudos Tributarios e
Estatísticas
Titular: Rubén Víctor Fernández de Santiago
Nacido en Madrid en 1967, é licenciado en Ciencias Económicas e
Empresariais (1989, especialidade Economía Cuantitativa) pola
UAM.Na actualidade pertence ao Corpo Superior de Estatísticos do
Estado (1997), e anteriormente aprobou as oposicións ao Corpo de
Xestión da Facenda Pública (1989, especialidade Inspección Auxiliar).

Currículo Profesional
Ata o seu nomeamento como Director do Servizo de Estudos Tributarios e Estatísticas, por
Resolución de 18 de xuño de 2012 da Presidencia da Axencia Estatal de Administración
Tributaria, desempeñou diversos postos na D.G. de Coordinación coas Facendas Territoriais, o
Instituto de Estudos Fiscais, o Departamento de Economía do Gabinete da Presidencia do
Goberno, o Instituto Nacional de Estatística e a Axencia Tributaria.Obtivo o Máster en Facenda
Pública, Gasto Público e Programación Económica do IEF.
Realizou labores docentes como profesor asociado de Econometría de 4º Curso na UAM durante
cinco cursos completos.É autor de diversas publicacións en materia de seguimento da conxuntura
a partir de fontes fiscais, impartiu seminarios sobre o uso estatístico dos datos tributarios e a
previsión de ingresos, e participou en distintas reunións estatísticas e fiscais con organismos e
axencias internacionais.

Funcións do Servizo
O Servizo de Estudos Tributarios e Estatísticas, de acordo co o cal lle sexa encomendado pola
Presidencia ou pola Dirección Xeral da Axencia, terá ao seu cargo a presupostación e a previsión
a medio prazo dos ingresos tributarios, non tributarios e outros ingresos públicos, así como a
realización de estudos de carácter tributario e a elaboración de estatísticas no ámbito das
funcións e competencias atribuídas á Axencia Estatal de Administración
Tributaria.Corresponderalle así mesmo a adaptación das bases de datos tributarias para o
tratamento e explotación estatística da información;a elaboración de estatísticas de fonte fiscal
dos principais impostos e o desenvolvemento das súas ferramentas de difusión;a realización de
estudos estatísticos que requiran tratamento masivo de datos;e o desenvolvemento e
implementación dos modelos estatísticos de microsimulación para a avaliación do custo
recadatorio das modificacións normativas
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Subdireccións Xerais:
• Subdirección Xeral de Estatísticas
María Luz Gómez López
• Subdirección Xeral de Presupostación e Seguimiento dos Ingresos Tributarios
Rafael Frutos Vivar
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Servizo de Planificación e Relacións
Institucionais
Dirección do Servizo de Planificación e Relacións
Institucionais
Titular: Ignacio Fraisero Aranguren
Licenciado en Ciencias Empresariais.Pertence ao Corpo Superior de
Inspectores de Facenda do Estado dende 1996.Inspector de Seguros
do Estado (2001).Inspector de Servizos do Ministerio de Economía e
Facenda (2019).Posúe o Máster en Dirección Pública do Instituto de
Estudos Fiscais e da Escola de Organización Industrial dende 2010.

Curriculum profesional
Ata o seu nomeamento como Director do Servizo de Planificación e Relacións Institucionais por
Resolución do 12 de novembro de 2021, da Presidencia da Axencia Estatal da Administración
Tributaria, desempeñou as seguintes funcións:
• Subdirector de Planificación e Programación do Servizo de Planificación e Relacións
Institucionais (2010 - 2021).
• Inspector Adxunto Unidade na Delegación de Barcelona.
• Conselleiro Técnico na Dirección Xeral de Tributos.
• Coordinador Área do Imposto sobre Sociedades na Dirección Xeral de Tributos.
• Xefe de Unidade Provincial de Recadación na Delegación Especial de Madrid.
• Xefe Adxunto Área Provincial de Recadación na Delegación Especial de Madrid.
• Xefe de Dependencia Rexional Adxunto Recadación na Delegación Especial de Madrid.
• Xefe de Unidade Rexional de Inspección na Delegación Especial de Madrid.

Funcións do Servizo
• A coordinación e desenvolvemento da planificación da Axencia Tributaria e da estratexia de
comunicación desta.
• A coordinación dos órganos centrais e territoriais da Axencia en proxectos que afecten
distintas áreas.
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• A coordinación e desenvolvemento das relacións coas administracións tributarias autonómicas
e locais, e, en xeral, as relacións institucionais.
• Aquelas outras funcións que lle encomende a Dirección Xeral.

Secretaría Técnica Permanente do Consello Superior para a Dirección e
Coordinación da Xestión Tributaria
Ignacio Fraisero Aranguren

Subdireccións Xerais
• Organización e Coordinación
Concepción García Latorre
• Planificación e Programación.
María Jesús Gallego Camarena
• Comunicación Externa.
María Dolores Carreño Beltrán

Depende directamente da persoa titular do Servizo de Planificación e
Relacións Institucionais
• Unidade Nacional de Coordinación de Asistencia Dixital
Sebastián Herrera Corchero

Integrada na Subdirección Xeral de Comunicación Externa
• Unidade de Coordinación de Contidos
María Luisa Valdenebro García
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Secretaría Técnica Permanente do
Consello Superior para a Dirección e
Coordinación da Xestión Tributaria
Desempeñada por persoal funcionario da Axencia Estatal de Administración Tributaria, con rango
mínimo de Subdirección Xeral.

Funcións:
• Asistir, con voz e sen voto, a todas as reunións do Consello Superior e das Comisións ou
grupos de traballo, realizando respecto a estas as funcións de Secretario.
• Realizar os estudos, informes ou traballos que lle encomende o Consello Superior ou o seu
Presidente.
• Impulsar e apoiar os traballos do Consello Superior e elaborar unha memoria anual dos
traballos deste.
• Actuar de órgano permanente de relación entre a Administración Tributaria do Estado, as
Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía e os Consellos Territoriais
para a Dirección e Coordinación da Xestión Tributaria, que informarán á Secretaría das
reunións celebradas e dos acordos adoptados no seu seo.
• Elaborar unha memoria anual sobre os ditames adoptados polos Consellos Territoriais para a
Dirección e Coordinación da Xestión Tributaria relativos á tributación aplicable no caso de
conflito entre a Administración Xeral do Estado e as Comunidades Autónomas ou Cidades con
Estatuto de Autonomía en relación con tributos ou débedas tributarias incompatibles.
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Delegación Central de Grandes
Contribuíntes
Titular:Don Manuel Trillo Álvarez
Nacido na Coruña en 1961.Licenciado en Dereito (especialidade
Dereito Público) pola Universidade de Sevilla.É Inspector de Facenda
do Estado e Interventor e Auditor do Estado (en excedencia).

Currículo profesional
Ata o seu nomeamento como Delegado Central de Grandes
Contribuíntes, por Resolución do 2 de xullo 2018, da Presidencia da
Axencia Estatal de Administración Tributaria, ocupaba o cargo de
Inspector de Equipo Nacional na Delegación Central de Grandes
Contribuíntes.
Ata 1996 desenvolveu a súa carreira profesional no Ministerio de Economía e Facenda, dentro da
Secretaría Xeral de Planificación e Presupostos, onde ocupou os cargos, entre outros, de
Secretario Xeral da Dirección Xeral de Presupostos e de Xefe de Gabinete Técnico da Secretaría
Xeral de Planificación e Presupostos.
Dende 1996 desenvolveu a súa carreira profesional na Axencia Estatal de Administración
Tributaria ocupando os seguintes cargos:
• Administrador da Administración de Alcalá de Henares.
• Subdirector Xeral de Planificación e Coordinación do Departamento de Xestión Tributaria.
• Delegado executivo da Delegación Especial de Madrid.
• Delegado Especial de Madrid.
• Xefe da Oficina de Relación e Comunicación con Xulgados e Tribunais da Delegación
Especial de Grandes Contribuíntes.
Entre 1998 e 2000 foi Subdirector Xeral de Formación do Instituto de Estudos Fiscais – Escola de
Facenda Pública.
Tamén realizou actividades docentes en varias Universidades Públicas e na Escola de Facenda
Pública.
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Funcións da Delegación Central
A Delegación Central de Grandes Contribuíntes é un órgano central da Axencia Tributaria, con
competencias en todo o territorio nacional, que exerce, respecto aos contribuíntes adscritos a
esta, todas as competencias e funcións propias da Axencia Tributaria para a aplicación do
sistema tributario estatal e o alfandegueiro, así como a xestión recadatoria dos demais recursos
de natureza pública que corresponda á Axencia conforme á normativa vixente.
Basicamente, esta Delegación desenvolve, en relación cos devanditos contribuíntes, as
actuacións e procedementos administrativos de xestión tributaria, inspección tributaria e
aduaneira e recadación tributaria
Como excepción e por razóns de axilidade e operatividade, a Delegación Central non desenvolve
as funcións de xestión aduaneira, de xestión e intervención de Impostos Especiais e de xestión
dos demais tributos sobre os que exerce a súa competencia o Departamento de Alfándegas e
Impostos Especiais, que se realizarán polos correspondentes órganos territoriais da Axencia
Tributaria.

Ámbito de actuación
Con carácter xeral, a Delegación Central poderá exercer as súas funcións e competencias en
relación coas persoas xurídicas e entidades cuxo volume de operacións superase os 200 millóns
de euros durante dous anos consecutivos e as persoas xurídicas e entidades cuxo volume de
información subministrado á Administración Tributaria (art.93.1.a LGT) superase os 20.000
rexistros durante o mesmo período e cuxo ámbito de actuación exceda do dunha Comunidade
Autónoma ou Cidade con Estatuto de Autonomía.
Con independencia do seu volume de operacións, non se incluirá no ámbito de actuación da
Delegación Central ás Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía e ás
Entidades Locais, así como aos organismos públicos e demais entidades de dereito público
vinculados ou dependentes daquelas.
Poderán ser adscritos á Delegación Central outros obrigados tributarios cando concorran
determinadas circunstancias, entre as que podemos destacar as seguintes:persoas físicas cuxa
renda para os efectos do IRPF supere 3 millóns de euros ou que o valor dos seus bens e
dereitos, incluídos os exentos, para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio supere os 30
millóns de euros, exercer actividades en todo ou gran parte do territorio nacional, presentar unha
posición destacada nun sector económico determinado, tributar en réxime de consolidación fiscal
ou grupo de entidades do IVA.
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Dependencias:
• Dependencia de Control Tributario e Aduaneiro
Carlos Javier Cervantes Sánchez-Rodrigo
• Dependencia de Asistencia e Servizos Tributarios
Luis Sierra López-Belmonte
• Dependencia de Xestión de Medios e Recursos
Ángel Juan González Álvarez
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Órganos de coordinación
Consello Superior para a Dirección e Coordinación da
Xestión Tributaria
Órgano colexiado, integrado por representantes da Administración Tributaria do Estado e das
Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía, encargado de coordinar a
xestión dos tributos cedidos.
Presídeo a persoa titular da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria e
intégrano a persoa titular da Dirección Xeneral da Axencia Estatal de Administración Tributaria,
que ostenta a Vicepresidencia primeira, cinco representantes da Axencia Estatal de
Administración Tributaria, as persoas titulares da Secretaría Xeral de Facenda, da Secretaría
Xeral de Financiamento Territorial e da Inspección Xeral do Ministerio de Economía e Facenda e
unha persoa representante de cada unha das Comunidades Autónomas de réxime común e das
Cidades con Estatuto de Autonomía, unha das cales ostenta a Vicepresidencia segunda.

Funcións:
• Informar, antes da súa aprobación, o Plan de Obxectivos da Axencia Estatal de Administración
Tributaria de cada ano e realizar periodicamente o seu seguimento.
• Establecer as liñas estratéxicas de actuación dos Consellos Territoriais para a Dirección e
Coordinación da Xestión Tributaria, realizar o seguimento do seu funcionamento, en especial
respecto da adopción dos ditames sobre a tributación aplicable no caso de conflito entre a
Administración Xeral do Estado e as Comunidades Autónomas ou Cidades con Estatuto de
Autonomía en relación con tributos ou débedas tributarias incompatibles.
• Propoñer criterios xerais de harmonización das políticas normativas do Estado e das
Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía en materia de tributos
cedidos, así como das relativas á súa xestión.
• Analizar e informar os anteproxectos normativos de rango legal que deban ser sometidos á
aprobación do Goberno ou Consello de Goberno respectivo.
• Asesorar aos órganos ou entidades estatais e autonómicos competentes sobre as cuestións
relativas ás necesidades e problemas que suscite a aplicación do sistema tributario.
• Deseñar a política xeral de xestión dos tributos cedidos, establecer as directrices para a súa
aplicación e coordinación, as liñas básicas de determinados programas a incluír nos plans de
control tributario en relación con estes e acordar as directrices para a execución de actuacións
coordinadas.
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• Concretar criterios uniformes sobre o contido dos intercambios de información de carácter
tributario entre as Administracións autonómicas e entre estas e a Facenda do Estado e o
procedemento para a realización destes, así como coordinar estes intercambios,
especialmente no que respecta á comunicación de datos censais, e propoñer a implantación
de sistemas específicos de intercambio telemático de información.
• Evacuar os informes que lle sexan solicitados pola Xunta Arbitral de resolución de conflitos en
materia de tributos do Estado cedidos ás Comunidades Autónomas.
• Propoñer, recibir para o seu estudo e analizar os proxectos de convenios entre a Axencia
Estatal de Administración Tributaria e as Administracións Autonómicas.
• Propoñer actos susceptibles de encomenda de xestión entre a Axencia Estatal de
Administración Tributaria e as Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de
Autonomía, conforme ao previsto nesta Lei.
Este órgano conta cunha Secretaría Técnica Permanente.

Consellos Territoriais para a Dirección e Coordinación
da Xestión Tributaria
Órganos colexiados integrados por catro persoas representantes da Administración Tributaria do
Estado, unha delas a persoa titular da Delegación Especial da Axencia Estatal de Administración
Tributaria / Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria en Ceuta e Melilla que o
preside, e catro da Comunidade Autónoma ou da Cidade con Estatuto de Autonomía de que se
trate.

Funcións:
Desenvolven as seguintes funcións no que respecta á xestión dos tributos cedidos no seu
respectivo ámbito territorial, de acordo coas directrices do Consello Superior para a Dirección e
Coordinación da Xestión Tributaria:
• Coordinar a xestión dos citados tributos.
• Analizar e valorar os resultados da súa aplicación.
• Estudar as propostas e adoptar as decisións que contribúan á mellora da súa xestión.
• Formular á dirección da Axencia Estatal de Administración Tributaria e ao órgano ou entidade
da Comunidade Autónoma ou Cidade con Estatuto de Autonomía competente na xestión dos
tributos cedidos propostas orientadas á mellora da adecuación á xestión dos medios
dispoñibles.
• Desenvolver e concretar os programas incluídos nos plans de control tributario, así como
deseñar e planificar a execución de actuacións coordinadas en determinados programas.
• Non obstante, os Consellos Territoriais para a Dirección e Coordinación da Xestión Tributaria
das Cidades de Ceuta e Melilla non exercen estas funcións en tanto non se produza a cesión
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de tributos.
• Colaborar na xestión destes tributos, especialmente na daqueles cuxa aplicación afecte os
recursos ou actividade da outra Administración, e na xestión recadatoria de dereitos da
Facenda Pública Autonómica realizada por encomenda ou convenio.
• Analizar os resultados dos plans de obxectivos, así como ser informado periodicamente dos
plans anuais de obxectivos.
• Adoptar acordos en materia de intercambio de información entre as Administracións estatal e
autonómica e analizar o seu grao de cumprimento.
• Decidir a aplicación dos actos susceptibles de encomenda de xestión entre a Axencia Estatal
de Administración Tributaria e as Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de
Autonomía.
• Propoñer, recibir para o seu estudo e analizar os proxectos de convenios entre a Axencia
Estatal de Administración Tributaria e a Administración Tributaria Autonómica.
• Aprobar os ditames que procedan sobre a tributación aplicable no caso de conflito entre a
Administración Xeral do Estado e as Comunidades Autónomas ou Cidades con Estatuto de
Autonomía en relación con tributos ou débedas tributarias incompatibles.
• Adoptar acordos encamiñados a incentivar o uso dos servizos telemáticos postos a
disposición dos contribuíntes por ambas as dúas administracións.
• Establecer plans conxuntos de formación sobre materias relacionadas coa xestión dos
tributos.

02/08/2022 - Organigrama

Páxina 57

Organigrama
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