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LIMITACIONS ALS PAGAMENTS EN EFECTIU 

 

La Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, publicada en el BOE 

del dia 10 de juliol, modifica l’article 7 de la Llei 7/2012 que regula les limitacions als 

pagaments en efectiu de determinades operacions. 

 

La llei estableix que no podran pagar-se en efectiu les operacions, amb un import igual o 

superior a 1.000 euros (abans 2.500 €) o el seu contravalor en moneda estrangera, en què 

alguna de les parts actuï en qualitat d’empresari o professional.  

 

No obstant, l'esmentat import serà de 10.000 € (abans 15.000 €) quan el pagador sigui una 

persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat 

d'empresari o professional. 

 

Aquesta limitació s'aplicarà a tots els pagaments efectuats a partir de l'entrada en vigor 

de la norma (a partir de 11 de juliol de 2021), encara que es refereixin a operacions 

concertades amb anterioritat a l'establiment de la limitació. 

 

La Llei 11/2021 també modifica la regulació del procediment sancionador del règim de 

limitació de pagaments en efectiu, establint algunes especialitats. 

 

Entre les novetats, destaquem que un cop notificada la proposta de resolució, el 

pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la notificació de la resolució 

definitiva implicarà una reducció del 50% de l'import de la sanció, i la renúncia a formular 

al·legacions. 

 

Les modificacions de procediment sancionador seran aplicables als procediments que 

s'iniciïn a partir de l'11 de juliol de 2021 

 

No obstant l'anterior, la nova reducció de la sanció per pagament voluntari s'aplicarà a 

les sancions exigides amb anterioritat a l'11 de juliol, sempre que no hagin estat objecte 

de recurs i no hagin adquirit fermesa. A aquests efectes, l'Administració competent 

rectificarà aquestes sancions. 

 

També s'aplicarà l'esmentada reducció, si concorren les següents circumstàncies: 

 

a) Que, des l'11 de juliol de 2021 i abans de l'1 de gener de 2022, l'interessat acrediti 

davant l'Administració competent el desistiment del recurs interposat contra la sanció. 
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L’esmentada acreditació s'efectuarà amb el document de desistiment que s'hagués 

presentat davant l'òrgan competent per conèixer del recurs. 

 

b) Que en el termini de l'apartat 2 de l'article 62 de la Llei 58/2003, general tributària, 

obert amb la notificació que a aquest efecte realitzi l'Administració després de 

l'acreditació d'aquest desistiment, s'efectuï l'ingrés de l' import restant de la sanció 

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx. 

 

Atentament, 

 

GESTORIA CASTELLS, SLP 

 

 

La informació transmesa en aquest missatge és confidencial i el seu ús només està permès al seu 

destinatari. Si l'ha rebut per error, si us plau, elimini la comunicació. De conformitat amb el Reglament 

Europeu de Privacitat 2016/679 i la Llei Orgànica l’informem que les dades formen part d'un fitxer 

responsabilitat de Gestoria Castells SLP amb la finalitat de gestionar la relació. Les seves dades seran 

conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació. 

L'usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l'autoritat Espanyola de Protecció de Dades, 

supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades en l'e-mail 

administracio@gestoriacastells.cat o al domicili social situat al C/Francesc Xavier de Bolòs número 20, 

17800 Olot, Girona. Donarem resposta a qualsevol petició. 

 

 


