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Recomendación á Consellería de Facenda, sobre a información da Oficina Virtual Tributaria
(OVT) no relativo ás valoracións de bens inmobles.

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2016

Sr. conselleiro:

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu Dª. ..., relativa á liquidación do
imposto de sucesións.

ANTECEDENTES

1. Con data 11 de febreiro ( Rexistro saída número 1615 /16 ) admitiuse a trámite a queixa
referenciada solicitando a intervención desta institución. No seu escrito, a autora da mesma
sinalaba o silencio da administración tributaria galega en resposta a unha solicitude de
rectificación de autoliquidación do imposto de sucesións e doazóns en relación cun ben
inmoble propiedade do seu irmán, e o posterior silencio tamén do Tribunal Económico
Administrativo Regional ante a reclamación presentada.

Todo o anterior en relación cunha valoración dun ben inmoble tomado da páxina web da
Consellería de Facenda en data 12 de xuño do 2012 na crenza de que ese valor era vinculante
para o contribuínte e que por elo se trasladou á autoliquidación correspondente ao imposto
pola sucesión do seu irmán, coa confianza de que esa cifra dada pola administración era o
valor real. O valor do inmoble ascendía á cifra de 290.399, 55 €.

Expediente: L.8.Q/153/16



2

Aportábase documentación de canto se manifestaba na queixa entre a que cómpre destacar
a taxación de técnico competente sobre ese inmoble, referido a esa data de 2012 é por
importe de 180.000 €. Sinalábase, que tal e como se fixo constar na solicitude de rectificación
de liquidación, os efectos na masa hereditaria e na base impoñible de considerar esta cifra
como valor do inmoble suporían unha cota íntegra de 13.128,72 € en lugar dos 16.177,97 €,
de modo que resultaba unha diferenza a favor do contribuínte de 4.842,82 €.

Se subliñaba que o declarante tiña dereito a rectificar, toda vez que o órgano competente non
fixera a liquidación provisional.

2. Ao considerar que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 da Lei do
Valedor do Pobo, e que atopa, cobertura constitucional derivada do artigo 103.1 da
Constitución, admitiuse a trámite e promoveuse a investigación sumaria e informal para o
esclarecemento dos supostos en que se basea, dando conta diso a vostede para os efectos
previstos no artigo 22.1 da citada Lei do Valedor do Pobo.

3. En data 11 de febreiro solicitouse informe a esta consellería que houbo de ser reiterado en
data 18 de marzo e 20 de abril do ano en curso. Non é ata o día 11 de maio que en reposta á
solicitude desta institución se recibe cumprida información.

4. Nela se reflicte esencialmente que :

1. A reclamante presentou en data 27 de xuño de 2012 autoliquidación correspondente
ao imposto pola sucesión de D. ...

2. En data 16 de maio do 2014 a interesada presenta escrito no que manifesta en relación
co ben de referencia catastral ..., que o valor de 290.399,55 €, obtido da páxina web
da ATRIGA, na crenza inducida de que era vinculante para a declarante, fora trasladado
á autoliquidación cunha confianza total en que ese valor dado pola Administración era
o valor real.

Aporta valoración de 180.000 €, realizada por perito colexiada e solicita rectificación
da autoliquidación para que sexa tomado esa cifra como valor declarado.

3. Indicaba o informe recibido que : “ A valoración a través da Oficina virtual tributaria
(OVT) que permite realizar diferentes trámites on-line, ten como finalidade
proporcionar unha información completa ao contribuínte que debe liquidar o imposto
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tendo en conta o valor real do ben adquirido. Esta ferramenta é de utilización
voluntaria e non implica a obrigatoriedade de declarar o valor proporcionado por dita
aplicación.”

4. Continuaba dicindo que non procede rectificar o valor declarado polo contribuínte
polos motivos que alega. Soamente no suposto que a valoración obtida a través da
OVT se tivera calculado utilizando datos incorrectos ou erróneos tería fundamento a
rectificación pero non é o caso xa que todos os elementos proporcionados ( referencia
catastral, situación do inmoble ou superficie ) son correctos.

5. En relación á falta de contestación por parte da ATRIGA segundo o artigo 128.4 do
Regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección
tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de
aplicación dos tributos aprobado polo Real decreto 1065/2007, “ o prazo máximo para
notificar a resolución deste procedemento será de seis meses. Transcorrido dito prazo
sen realizarse a notificación expresa do acordo adoptado, a solicitude entenderase
desestimada”.

6. Que en data 3 de maio de 2016 a Delegación da ATRIGA en Lugo ven de ditar un acordo
desestimando a solicitude de rectificación formulada.

ANÁLISE

1. Para comezar semella fundamental abordar as dúas facianas das cuestións que ao noso
xuízo han ser consideradas no presente expediente de queixa. Por unha banda o carácter das
valoracións dos bens inmobles postos a disposición dos contribuíntes a través da páxina web
da Axencia tributaria de Galicia ( Oficina Virtual Tributaria, en adiante OVT ), e por outra o
silencio da administración.

2. No tocante aos efectos da valoración dos inmobles ofrecidos pola Consellería de Facenda,
co obxectivo de informar ao contribuínte sobre o valor dos bens que vaian ser obxecto de
adquisición ou transmisión cara á presentación dos impostos sobre sucesións e doazóns e
sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, compre sinalar que na data
en que a autora da queixa efectuou a valoración referida ao inmoble de referencia catastral
antedita, figuraban dous sistemas na páxina web da Consellería de Facenda.
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A saber : sistema presencial e sistema web. Sinalando a continuación literalmente do sistema
web, que : “ as valoracións previas solicitadas por calquera destes sistemas terán efectos
vinculantes durante un prazo de tres meses, contados dende a notificación ao interesado,
sempre que a solicitude se formulase con carácter previo á finalización do prazo para
presentar a correspondente autoliquidación...”.

Foi, por tanto, precisamente a redacción dese parágrafo o que a xuízo desta institución
propiciou que a autora da queixa incluíra como certa e indubitada a cifra de valoración
reflectida nesa ferramenta web ao presentar a autoliquidación, descoñecendo que realmente,
non era de obrigado cumprimento declarar o valor proporcionado por ela.

A data de hoxe, é certo que a OVT, en substitución do parágrafo antedito sinala a continuación
do sistema web unha nota en negriña do seguinte teor literal : “ NOTA: recorde que de acordo
co establecido no artigo 134.1 da Lei 58/2003 xeral tributaria a Administración tributaria non
procederá á comprobación de valores se os obrigados tributarios declararon utilizando os
valores resultantes da correcta aplicación desta orde.”

Nada se di agora, por tanto, en relación co efecto vinculante das valoracións no sistema web.
Sí pola contra, para o sistema presencial, onde figura en negriña “terán efectos vinculantes
durante un prazo de tres meses”.

O que antecede, explica e xustifica o sentido da recomendación que esta institución formulará
segundo se concreta máis adiante.

3. Exposto o anterior e valorada a información transcrita confírmase o manifestado e
documentado na queixa, isto é, que non se resolvera o escrito presentado en data 16 de maio
do 2014 solicitando a rectificación da autoliquidación, nin tampouco se dera resposta ao
escrito presentado con posterioridade en decembro do 2014, unha vez cumpridos os seis
meses dende a presentación da solicitude de rectificación, no que se solicitaba información
sobre o estado de tramitación.

Ausencias de contestación equivalentes a resolución desestimatoria que propiciaron que a
autora da queixa se vira obrigada a interpor en data 9 de xaneiro do 2015 reclamación ante o
Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia. (na que por certo, tendo transcorrido
amplamente o prazo dun ano, tampouco ten recibido resolución, pero non entraremos a
valorar por non ser ámbito material da competencia do Valedor do Pobo).

Non foi ata o 3 de maio de 2016, é dicir, transcorridos preto de dous anos desde que se iniciara
o procedemento de rectificación parcial da autoliquidación do imposto de sucesións, que se
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resolve a solicitude presentada, e casualmente ata o día seguinte que se informa a esta
institución segundo o que fora solicitado o 11 de febreiro.

Semella compatible, que logo do desenvolvemento das actuacións de supervisión e control
levadas a cabo por esta institución se tivera resolto a solicitude de rectificación antedita
presentada pola autora da queixa en maio do 2014.

4. Dende o Valedor do Pobo consideramos que esas demoras ocasionan prexuízos aos
contribuíntes, tanto neste expediente, coma noutras queixas que reflicten a desconformidade
cos retrasos que se veñen producindo nas resolucións e aqueloutros que haberá, que por
descoñecemento do funcionamento desta institución non son obxecto de queixa. Cómpre
lembrar que temos atribuído polo artigo 20 da lei 6/1984 a función de velar porque a
Administración resolva expresamente, en tempo e forma, as peticións e recursos que lle foron
formulados.

Conscientes e sabedores dos esforzos levados a cabo pola Consellería de Facenda, e
nomeadamente pola ATRIGA dende a súa entrada en funcionamento no ano 2013, para que
os contribuíntes podan exercer o seu dereito a ser informados dos valores dos bens inmobles,
obxecto de adquisición ou transmisión, de xeito áxil e con carácter previo á confección da
autoliquidación, formulamos as seguintes

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario no exercicio da facultade atribuída
a esta institución en aplicación do disposto no artigo 32.1 dá Lei 6/1984 do Valedor do Pobo,
facerlle chegar a Consellería de Facenda a seguinte RECOMENDACIÓN :

1. Que valore a conveniencia de que na Oficina Virtual Tributaria (OVT) inserta na páxina web
da ATRIGA, no apartado relativo á valoración de inmobles que vaian ser obxecto de adquisición
ou transmisión conforme ao artigo 34, letra n) da lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral
Tributaria se mencione de xeito expreso e con claridade na liña de que a citada ferramenta é
de utilización voluntaria e non implica a obrigatoriedade de declarar o valor proporcionado
por esa aplicación.

2. Que nos departamentos de información e asistencia ao contribuínte das delegacións da
Axencia Tributaria de Galicia despregados na comunidade, se informe ou se continúe incidindo
na advertencia aos administrados que comparezan solicitando ese servizo, no sentido do
exposto no apartado anterior.
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3. Atribuída a esta institución a función de velar porque a administración pública resolva, en
tempo e forma, os recursos que lle fosen formulados, se redobren esforzos segundo a
dispoñibilidade humana, material e orzamentaria cara a que se vaian acurtando, na medida
do posible, os retrasos nas resolucións e a súa posterior notificación ás persoas interesadas.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Agradézolle a súa colaboración o saúdoo atentamente.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


