Responsabilitat fiscal i bones pràctiques tributàries del
grup Banc Sabadell

Introducció
L’estratègia fiscal de Banc Sabadell posa de manifest el seu compromís amb el foment de la fiscalitat
responsable, l’impuls de la prevenció i el desenvolupament de programes de transparència claus per
fomentar la confiança dels diferents grups d’interès.
En línia amb l’anterior, Banc Sabadell es troba acollit al Codi de bones pràctiques tributàries elaborat
pel Fòrum de Grans Empreses en col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
L’activitat diària del grup Banc Sabadell es regeix pels principis d’eficiència, prudència, transparència i
minimització del risc fiscal, amb el compliment de totes les obligacions fiscals exigibles en els territoris
en què es porta a terme aquesta activitat, de manera que es contribueix al seu progrés econòmic i
social.
A continuació es detallen aspectes bàsics de conducta del grup Banc Sabadell que posen de manifest
l’entorn de la responsabilitat fiscal i bones pràctiques tributàries del grup Banc Sabadell.

Declaració de presència en territoris qualificats com a paradisos fiscals
D’acord amb els principis corporatius que regeixen l’estratègia fiscal del grup Banc Sabadell i el Codi de
bones pràctiques tributàries al qual es troba adherit, aquesta entitat té com a compromís la no
utilització d’estructures o entitats de caràcter opac o residents en paradisos fiscals l’objectiu de les
quals s’encamini a l’evitació o la reducció de la càrrega tributària del grup. Per contra, en cas de
presència o operativa en aquests territoris o en aquells qualificats com a de tributació escassa o nul·la,
aquesta actuació ha de respondre exclusivament a motius econòmics i de negoci, i no per elusió
d’impostos.
En aquest sentit, el grup Banc Sabadell no inclou actualment cap societat filial resident en territoris
considerats paradisos fiscals, segons les lleis d’Espanya, les directrius de l’OCDE i la posició de la Unió
Europea sobre aquest aspecte.
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Reducció de la litigiositat i evitació de conflictes fiscals
El grup Banc Sabadell gestiona el risc fiscal de la seva activitat amb la premissa de prevenir la
generació de litigis amb les autoritats fiscals.
Amb caràcter previ a la presa de qualsevol decisió, es porta a terme una anàlisi exhaustiva de les
implicacions fiscals que se’n podrien derivar. En el supòsit que hi hagi diferents alternatives tributàries
per a la consecució d’un mateix objectiu, sempre s’opta per adoptar aquella alternativa que, en atenció
a la normativa aplicable, les interpretacions, els pronunciaments doctrinals i jurisprudencials, tingui la
màxima acceptació i eviti possibles litigis tributaris.
L’aplicació de la política de responsabilitat fiscal esmentada suposa que la litigiositat del grup Banc
Sabadell amb les autoritats fiscals sigui mínima; de manera que es limita a aquells supòsits en què es
considera que hi ha fonaments jurídics sòlids per defensar la seva actuació davant de l’Administració.
Així mateix, en aquells supòsits en què l’entitat ha optat per impugnar liquidacions tributàries que li
hagin pogut ser notificades, amb caràcter general, inicialment s’ha realitzat l’ingrés de la quota exigida
per l’Administració, i posteriorment s’ha procedit a la presentació del recurs corresponent en legítima
defensa dels seus interessos i la sol·licitud, si s’ha escaigut, de la devolució de l’import ingressat
inicialment.
En els Comptes Anuals Consolidats del grup Banc Sabadell de l’exercici 2019 es pot consultar la
situació dels litigis tributaris principals del Grup (Nota 22 –Provisions y passius contingents) i els
exercicis oberts a inspecció fiscal (Nota 39 –Situació Fiscal).
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