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bre de 2000, per la qual s’estableix el procediment per a la 
presentació telemàtica per teleprocés de les declaracions 
corresponents als models 187, 188, 190, 193, 194, 196, 198, 
296, 345 i 347.

2. En els supòsits en què per raons de caràcter tècnic 
no sigui possible efectuar la presentació telemàtica per 
teleprocés de la declaració resum anual de retencions i 
ingressos a compte, model 190, en el termini a què es 
refereix l’article 5 d’aquesta Ordre, l’esmentada presenta-
ció es podrà fer durant els tres dies naturals següents al 
de finalització del termini esmentat.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, 
queda derogada l’Ordre HAC/2116/2003, de 22 de juliol, 
per la qual s’aproven el model 190 per al resum anual 
de retencions i ingressos a compte de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, sobre rendiments 
del treball, de determinades activitats econòmiques, 
premis i determinades imputacions de renda, els dis-
senys físics i lògics per a la substitució dels fulls inte-
riors de l’esmentat model per suports directament lle-
gibles per ordinador, s’estableixen les condicions 
generals i el procediment per a la seva presentació 
telemàtica per internet i es modifiquen les normes de 
presentació de determinats models de declaració 
anual, excepte les seves disposicions addicionals pri-
mera i segona.

Disposició final primera. Modificació de l’Ordre 
EHA/30/2007, de 16 de gener, per la qual s’aproven els 
models 110 i 111 de declaració-document d’ingrés de 
retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques sobre rendiments del 
treball i d’activitats econòmiques, premis i determi-
nats guanys patrimonials i imputacions de renda.

1. Es modifica l’article 7 de l’Ordre EHA/30/2007, de 
16 de gener, que queda redactat en els termes següents:

«Article 7. Obligats a presentar el model 111.

D’acord amb el que estableix l’article 108.1 del 
Reglament de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques, el model 111 s’ha de fer servir per efec-
tuar la declaració i l’ingrés a què es refereix l’esmen-
tat precepte reglamentari pels retenidors o obligats 
a ingressar a compte següents:

a) Les persones o entitats que tinguin la consi-
deració de grans empreses perquè es dóna alguna 
de les circumstàncies a què es refereixen els núme-
ros 1r i 1r bis de l’apartat 3 de l’article 71 del Regla-
ment de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel 
Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.

b) Les entitats que tinguin la consideració d’ad-
ministracions públiques, inclosa la Seguretat Social, 
l’últim pressupost anual de les quals, aprovat abans 
de l’inici de cada exercici, superi la quantitat de 6 
milions d’euros.

No obstant això, quan l’entitat pagadora sigui 
l’Administració General de l’Estat, la retenció i l’in-
grés s’hagin efectuat de forma directa i el pagament 
s’hagi realitzat a través d’habilitacions o caixes 
pagadores, el model 111 l’han de presentar aques-
tes, exclusivament, per efectuar la declaració de les 
quantitats retingudes i dels ingressos a compte efec-
tuats corresponents a cada mes.»

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 8 de l’Ordre 
EHA/30/2007, de 16 de gener, que queda redactat en els 
termes següents:

«Article 8. Presentació per via telemàtica del model 111.

1. La presentació per via telemàtica del model 
111 per les entitats que tinguin la consideració d’ad-
ministracions públiques, inclosa la Seguretat Social, 
l’últim pressupost anual de les quals aprovat abans 
de l’inici de cada exercici superi la quantitat de 6 
milions d’euros, s’ha de fer d’acord amb el que esta-
bleix l’Ordre HAC/2894/2002, de 8 de novembre, per 
la qual s’estableixen les condicions generals i el pro-
cediment per a la presentació telemàtica per internet 
de la declaració ajustada al model 111 a presentar 
per les administracions públiques, inclosa la Segu-
retat Social.

No obstant això, la presentació per via telemà-
tica del model 111 corresponent a l’Administració 
General de l’Estat en els supòsits a què es refereix el 
paràgraf b) de l’article 7 d’aquesta Ordre, no neces-
sita l’obtenció de l’NRC que subministra l’entitat 
col·laboradora en comptabilitzar l’import de l’ingrés 
resultant de la declaració.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i afecta, per primera 
vegada, la declaració resum anual de retencions i ingres-
sos a compte de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, model 190, corresponent a l’exercici 2007 i 
següents, així com la  declaració mensual de retencions i 
ingressos a compte de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, model 111, corresponent al mes de gener 
de 2008 i següents, que hagin de presentar les habilitaci-
ons i caixes pagadores de l’Administració General de l’Es-
tat quan la retenció i l’ingrés s’hagin efectuat de forma 
directa.

Madrid, 11 d’octubre de 2007.–El vicepresident segon 
del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes 
Mira.

(Nota: Annexos no traduïts al català; vegeu l’edició en castellà de 
l’Ordre EHA/3020/2007, d’11 d’octubre, publicada en el BOE núm. 250, de 
18 d’octubre de 2007, pàg. 42277.) 

 18192 ORDRE EHA/3021/2007, d’11 d’octubre, per la 
qual s’aprova el model 182 de declaració infor-
mativa de donatius, donacions i aportacions 
rebudes i disposicions realitzades, així com els 
dissenys físics i lògics per a la substitució dels 
fulls interiors del model esmentat per suports 
directament llegibles per ordinador i s’esta-
bleixen les condicions i el procediment per a la 
seva presentació telemàtica a través d’Internet, 
i es modifiquen els models de declaració 184, 
187, 188, 193 normal i simplificat, 194, 196, 198, 
215 i 345. («BOE» 250, de 18-10-2007.)

L’Ordre HAC/3219/2003, de 14 de novembre, va apro-
var el model 182 de declaració informativa de donatius, 
donacions i aportacions rebudes, així com els dissenys 
físics i lògics per a la substitució dels fulls interiors del 
model esmentat per suports directament llegibles per 
ordinador, i va establir les condicions i el procediment per 
a la seva presentació telemàtica a través d’Internet.
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Recentment s’han aprovat diferents disposicions nor-
matives que estableixen noves obligacions d’informació 
relatives al patrimoni de persones amb discapacitat.

Concretament, l’article 104.5 de la Llei 35/2006, de 28 
de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos 
sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el 
patrimoni, estableix l’obligació de subministrament d’in-
formació dels contribuents d’aquest impost que siguin 
titulars del patrimoni protegit que regula la Llei 41/2003, 
de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les perso-
nes amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la 
Llei d’enjudiciament civil i de la normativa tributària amb 
aquesta finalitat, de presentar una declaració en la qual 
s’indiquin la composició del patrimoni, les aportacions 
rebudes i les disposicions realitzades durant el període 
impositiu, en els termes que per reglament s’estableixin.

El desplegament reglamentari del precepte anterior 
està recollit a l’article 71 del Reglament de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques aprovat pel Reial decret 
439/2007, de 30 de març. Aquest article estableix l’obliga-
ció dels titulars d’aquests patrimonis protegits i, en cas 
d’incapacitat d’aquells, dels administradors dels patrimo-
nis esmentats, de remetre una declaració informativa 
sobre les aportacions rebudes i les disposicions realitza-
des durant cada any natural en la qual, a més de les seves 
dades d’identificació, hi han de fer constar el nom, cog-
noms i identificació fiscal tant dels aportadors com dels 
beneficiaris de les disposicions realitzades, el tipus, 
import i identificació de les aportacions rebudes, així com 
de les disposicions realitzades. La presentació d’aquesta 
declaració informativa s’ha de fer dins del mes de gener 
de cada any, en relació amb les aportacions i disposicions 
realitzades l’any immediatament anterior. Així mateix, 
estableix que la primera declaració informativa que es 
presenti ha d’anar acompanyada d’una còpia simple de 
l’escriptura pública de constitució del patrimoni protegit 
en la qual figuri la relació de béns i drets que inicialment 
el van constituir, així com de la relació detallada de les 
aportacions rebudes i disposicions realitzades des de la 
data de constitució del patrimoni protegit fins a la de la 
presentació d’aquesta primera declaració.

El mateix article 71 atribueix al ministre d’Economia i 
Hisenda la competència per establir el model, la forma i el 
lloc de presentació de la declaració informativa a què es 
refereix aquest article, així com els supòsits en què s’ha 
de presentar en suport llegible per ordinador o per mit-
jans telemàtics.

Amb la finalitat d’evitar la creació de nous models de 
declaracions informatives i, tenint en compte que la natu-
ralesa d’aquesta nova informació per subministrar és 
similar a la que s’inclou a la declaració informativa de 
donatius, donacions i aportacions rebudes, model 182, 
s’ha considerat convenient utilitzar aquest model de 
declaració per subministrar la nova informació referent 
als patrimonis de persones amb discapacitat, i això fa 
necessari aprovar un nou model per a la incorporació 
d’aquesta informació.

Amb la present Ordre es dóna compliment als man-
dats reglamentaris, s’aprova un model de declaració 182 
adaptat a les disposicions legals i reglamentàries, i es 
deroga el que fins ara era vigent, aprovat per l’Ordre 
HAC/3219/2003, de 14 de novembre.

La declaració, model 182, segueix sent aplicable per al 
subministrament d’informació que estableix el Reglament 
per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins 
lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge aprovat mit-
jançant el Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre. El dit 
Reglament dóna compliment a l’obligació que preveu 
l’apartat 2 de l’article 24 de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucra-
tius i dels incentius fiscals al mecenatge. D’acord amb 
l’apartat 2, les entitats que siguin beneficiàries del règim 

d’incentius fiscals al mecenatge que estableix el títol III de 
la Llei 49/2002 han de remetre a l’Administració tributària, 
en la forma i terminis que s’estableixin per reglament, la 
informació relativa a les certificacions que hagin expedit 
com a justificació dels donatius, donacions i aportacions 
deduïbles.

En desplegament d’aquest precepte, l’article 6 del 
Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats 
sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge 
ha establert que les entitats beneficiàries a què abans s’ha 
fet referència han de remetre a l’Administració tributària 
una declaració informativa sobre les certificacions eme-
ses per donatius, donacions i aportacions deduïbles per-
cebuts durant cada any natural, en la qual, a més de les 
dades d’identificació, hi ha de constar determinada infor-
mació referida als donants i aportadors: nom i cognoms, 
raó o denominació social; número d’identificació fiscal; 
import del donatiu o aportació i, si són en espècie, valora-
ció del que s’ha donat o aportat; referència a si el donatiu 
o l’aportació es perceben per a les activitats prioritàries de 
mecenatge que assenyali la Llei de pressupostos generals 
de l’Estat; informació sobre revocacions de donatius i 
aportacions que, si s’escau, s’hagin produït en l’any natu-
ral; i indicació de si el donatiu o aportació dóna dret a 
aplicar alguna de les deduccions aprovades per les comu-
nitats autònomes. El termini previst per reglament per a la 
presentació d’aquesta declaració és el mes de gener de 
cada any, en relació amb els donatius percebuts en l’any 
immediatament anterior.

Igualment, tal i com s’ha estat fent, s’han d’incloure 
dins de la relació de donants del model 182 tots els contri-
buents i subjectes passius beneficiaris de la deducció per 
donatius; és a dir, que, a més dels contribuents de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, s’hi han 
d’incloure els subjectes passius de l’impost sobre socie-
tats, que tenen dret a deducció en la quota, d’acord amb 
el que preveu la Llei 49/2002, i els contribuents de l’im-
post sobre la renda de no residents.

Cal destacar que, com a conseqüència de l’aprovació 
de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finança-
ment dels partits polítics, a les donacions a què sigui apli-
cable l’article 4 de la dita Llei orgànica els són aplicables 
les deduccions que preveu la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucra-
tius i dels incentius fiscals al mecenatge. En conseqüèn-
cia, i segons disposen l’article 105.2.d) de la Llei 35/2006, 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’ar-
ticle 69.2 del Reial decret 439/2007, que aprova el Regla-
ment de l’impost esmentat, els partits polítics han de 
presentar la declaració informativa de donatius, donaci-
ons i aportacions rebudes i disposicions realitzades.

El mateix article 6 del Reglament per a l’aplicació del 
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incen-
tius fiscals al mecenatge atribueix al ministre d’Economia 
i Hisenda la competència per determinar el lloc i forma de 
presentació de la declaració informativa, així com els 
supòsits en què s’ha de presentar en suport directament 
llegible per ordinador o per mitjans telemàtics.

Així mateix, el model 182 també segueix sent aplica-
ble per al subministrament d’informació relativa a la per-
cepció de donatius que donin dret a la deducció per l’im-
post sobre la renda de les persones físiques que preveu 
l’article 68.3.b) de la Llei de l’impost esmentat, tal com 
s’estableix l’obligació d’aquest subministrament a l’arti-
cle 105.2.d) de la Llei de l’impost esmentat i a l’article 69.2 
del Reglament de l’impost.

El mateix article 69.2 del Reglament de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques atribueix al ministre 
d’Economia i Hisenda la competència per determinar el 
lloc i forma de presentació de la declaració informativa, 
així com els supòsits en què s’ha de presentar en suport 
directament llegible per ordinador o per mitjans telemà-
tics.
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Pel que fa a les formes de presentació no es produei-
xen variacions, llevat de la desaparició de la modalitat de 
presentació de la declaració mitjançant suport col·lectiu 
directament llegible per ordinador, que s’elimina atesa 
l’escassa utilització d’aquesta via, en l’actualitat, per part 
dels obligats tributaris.

D’altra banda, la nova normativa de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques que recullen la Llei 35/2006, 
de 28 de novembre, i el Reglament de l’impost aprovat pel 
Reial decret 439/2007, de 30 de març, ha afectat diversos 
models de declaracions informatives i resums anuals de 
retencions i ingressos a compte que, si bé no fan necessà-
ria l’aprovació de nous models, sí que exigeixen l’adapta-
ció dels que hi ha mitjançant les oportunes modificacions. 
Entre les novetats normatives que justifiquen aquestes 
modificacions s’han d’esmentar la desaparició de la dis-
tinció entre pèrdues i guanys patrimonials generats en 
més o menys d’un any, la distinció entre rendiments de 
capital mobiliari que constitueixen renda de l’estalvi i ren-
diments que formen part de la renda general, l’eliminació 
dels coeficients multiplicadors per als rendiments obtin-
guts per la participació en els fons propis de qualsevol 
tipus d’entitat, l’eliminació per a determinats rendiments 
de capital mobiliari dels coeficients reductors per irregu-
laritat, la supressió de la deducció per doble imposició de 
dividends i la inclusió d’un nou percentatge reductor de 
determinats rendiments de capital immobiliari. Per aquest 
motiu, es considera necessària la modificació de les 
ordres ministerials que regulen els models de declaració 
anual 184, 187, 188, 193 normal i simplificat, 194, 196 i 198 
per introduir les adaptacions necessàries als models i als 
dissenys físics i lògics.

A aquests efectes, els articles 90.4 de la Llei 35/2006, 
els articles 70.3 i 108.5 del Reglament de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques i l’article 66.5 del Regla-
ment de l’impost sobre societats aprovat pel Reial decret 
1777/2004, de 30 de juliol, habiliten el ministre d’Econo-
mia i Hisenda perquè estableixi els models abans esmen-
tats.

A part d’això, no s’introdueixen modificacions quant 
al lloc, forma i termini de presentació dels models 184, 
187, 188, 193 normal i simplificat, 194, 196 i 198, aspectes 
que se segueixen regint per les disposicions vigents fins a 
aquest moment.

D’altra banda, la disposició addicional tretzena de la 
Llei 35/2006, de 28 de novembre, remet a desplegament 
reglamentari noves obligacions de subministrament d’in-
formació corresponents a les entitats asseguradores res-
pecte dels plans de previsió social empresarial i de les 
assegurances de dependència que comercialitzin, i a les 
entitats financeres respecte dels plans individuals d’es-
talvi sistemàtic que també comercialitzin.

En desplegament d’aquest precepte, els apartats 5, 6 i 
9 de l’article 69 del Reglament de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques han establert que les entitats 
asseguradores que comercialitzin els plans de previsió 
assegurats, les assegurances de dependència, els plans 
de previsió social empresarial i els plans individuals d’es-
talvi sistemàtic han de presentar una declaració informa-
tiva en la qual, a més de les dades d’identificació dels 
prenedors i assegurats, hi ha de constar determinada 
informació que hi fa referència: import total de les primes 
satisfetes pels prenedors, import de les aportacions efec-
tuades pels assegurats i les contribucions satisfetes pels 
prenedors a favor de cadascun dels anteriors, i, en cas de 
plans individuals d’estalvi sistemàtic, indicació de la data 
de la primera prima, import de la renda exempta comuni-
cada en el moment de la constitució de la renda vitalícia 
en cas d’anticipació total o parcial dels drets econòmics i 
la manifestació que es compleix el requisit del límit anual 
màxim satisfet en concepte de primes que estableix la Llei 
35/2006 en cas de transformació d’un contracte d’assegu-
rança de vida en un pla d’estalvi sistemàtic. El termini 

previst per reglament per a la presentació d’aquesta 
declaració és durant els trenta primers dies naturals de 
l’any immediatament següent, excepte en cas que la 
declaració es presenti en suport directament llegible per 
ordinador, en què el termini finalitza el dia 20 de febrer de 
l’any esmentat immediatament següent.

El mateix article 69 atribueix al ministre d’Economia i 
Hisenda la competència per establir la forma i el lloc de 
presentació de la declaració informativa a què es refereix 
aquest article, així com els supòsits en què s’ha de pre-
sentar en suport directament llegible per ordinador o per 
mitjans telemàtics.

En aplicació d’aquesta habilitació s’ha considerat pro-
cedent ampliar l’àmbit objectiu del model 345 de «Plans, 
fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de 
previsió social i plans de previsió assegurats. Declaració 
anual», i s’han modificat l’Ordre de 22 de desembre de 
1999, per la qual s’aprova el model 345 de declaració 
anual que han de presentar les entitats gestores de fons 
de pensions, els promotors de plans de pensions, les enti-
tats acollides a sistemes alternatius de cobertura de pres-
tacions anàlogues a les dels plans de pensions i les mutu-
alitats de previsió social, així com les condicions i els 
dissenys físics i lògics per a la substitució dels fulls interi-
ors per suports directament llegibles per ordinador, i l’Or-
dre de 27 de juliol de 2001, per la qual s’aproven els 
models 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 
650, 652 i 651 en euros, i també el model 777, document 
d’ingrés o devolució en el cas de declaracions liquidaci-
ons extemporànies i complementàries, i per la qual s’es-
tableix l’obligació d’utilitzar necessàriament els models 
en euros a partir de l’1 de gener de 2002, de manera que 
l’àmbit de la declaració, model 345, també s’estengui al 
subministrament de la informació relativa als plans de 
previsió social empresarial, a les assegurances de depen-
dència i als plans individuals d’estalvi sistemàtic.

Amb aquesta finalitat, mitjançant la present Ordre 
s’inclouen entre els subjectes obligats a presentar el 
model de declaració 345 les entitats asseguradores que 
comercialitzin els plans de previsió social empresarial, les 
assegurances de dependència i els plans individuals d’es-
talvi sistemàtic, s’aprova una nou full interior de relació 
de declarats del model i s’afegeixen al model i als dis-
senys físics i lògics un nou camp i claus específiques rela-
tives a les aportacions als plans i assegurances esmen-
tats. Al mateix temps, es modifica la mateixa denominació 
del model, i s’hi afegeix una menció dels plans de previ-
sió social empresarial, les assegurances de dependència i 
els plans individuals d’estalvi sistemàtic.

Així mateix, en l’àmbit dels plans individuals d’estalvi 
sistemàtic, per subministrar la informació addicional cor-
responent a la renda exempta comunicada en el moment 
de constitució de la renda vitalícia, s’ha considerat neces-
sari adaptar el model 188 de resum anual de retencions i 
ingressos a compte en relació amb les rendes o rendi-
ments del capital mobiliari procedents d’operacions de 
capitalització i de contractes d’assegurança de vida i inva-
lidesa per incloure-hi aquesta informació.

A part d’això, no s’introdueixen modificacions quant 
al lloc, forma i termini de presentació del model 345, 
aspectes que se segueixen regint per les disposicions 
vigents fins a aquest moment.

D’altra banda, amb la finalitat que cada vegada més 
contribuents es puguin beneficiar dels mecanismes d’as-
sistència per a la confecció de les declaracions, en espe-
cial els de l’esborrany de declaració i enviament de dades 
fiscals en l’àmbit de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques, s’amplia, en dos supòsits, amb caràcter 
voluntari, la informació que han de subministrar els obli-
gats a presentar determinades declaracions informatives 
i resums anuals de retencions i ingressos a compte.

El primer cas té la justificació a la disposició transitò-
ria tretzena de la Llei 35/2006, que estableix una compen-
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sació fiscal per als contribuents que percebin un capital 
diferit derivat d’un contracte d’assegurança de vida o 
invalidesa generador de rendiments de capital mobiliari 
contractat abans del 20 de gener de 2006, en el supòsit 
que l’aplicació del règim fiscal que estableix la Llei 
35/2006 sigui menys favorable que el que regula el dero-
gat text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, i el procediment i condicions del qual 
es remet a determinació per la Llei de pressupostos gene-
rals de l’Estat. D’acord amb això, i amb la finalitat que 
l’Administració tributària pugui subministrar als contribu-
ents l’import del rendiment determinat d’acord amb el 
text refós esmentat, s’adapta el resum anual de retenci-
ons i ingressos a compte en relació amb les rendes o 
rendiments del capital mobiliari procedents d’operacions 
de capitalització i de contractes d’assegurança de vida i 
invalidesa, model 188, perquè aquesta informació s’inclo-
gui al model 188.

El segon cas es refereix al contingut de la informació 
que se subministra a la declaració model 196, de resum 
anual de retencions i ingressos a compte corresponents a 
rendes o rendiments del capital mobiliari obtinguts per la 
contraprestació derivada de comptes en tota classe d’ins-
titucions financeres, en el qual s’ha d’incloure la informa-
ció corresponent a la valoració a efectes de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques de les retribucions en 
espècie del capital mobiliari que s’inclouen en aquest 
resum. Per aquest motiu, es fan les adaptacions necessà-
ries al model 196 per incloure la dita informació

Finalment, l’Ordre EHA/3398/2006, de 26 d’octubre, 
per la qual es dicten mesures per a l’impuls i homogene-
ïtzació de determinats aspectes en relació amb la presen-
tació de declaracions tributàries per via telemàtica, es 
modifiquen determinades normes de presentació dels 
models de declaració 182, 184, 188 i 296, i es modifica el 
model de declaració 187, «Declaració informativa d’acci-
ons i participacions representatives del capital o del patri-
moni de les institucions d’inversió col·lectiva i resum 
anual de retencions i ingressos a compte en relació amb 
les rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conse-
qüència de les transmissions o reemborsaments d’aques-
tes accions i participacions», va estendre, com a mitjà de 
pagament dels deutes tributaris resultants de determina-
des declaracions que es presentin per via telemàtica en 
els terminis reglamentaris, la domiciliació bancària 
d’aquests deutes en les entitats de crèdit que actuïn com 
a col·laboradores en la gestió recaptadora, i va incloure 
entre aquestes declaracions el model 215, «Impost sobre 
la renda de no residents. No residents sense establiment 
permanent. Declaració col·lectiva».

Amb la finalitat d’adaptar els dissenys de registre del 
model de declaració 215 a la possibilitat que es pugui 
efectuar la domiciliació bancària d’ingressos en les pre-
sentacions realitzades per via telemàtica, s’aproven uns 
nous dissenys físics i lògics que substitueixen els apro-
vats per l’Ordre HAC/3626/2003, de 23 de desembre, per la 
qual s’aproven els models de declaració 210, 215, 212, 211 
i 213 de l’impost sobre la renda de no residents, que s’han 
de fer servir per declarar les rendes obtingudes sense 
mediació d’establiment permanent, la retenció practicada 
en l’adquisició de béns immobles a no residents sense 
establiment permanent i el gravamen especial sobre béns 
immobles d’entitats no residents, així com el model de 
declaració 214, declaració simplificada de no residents 
dels impostos sobre el patrimoni i sobre la renda de no 
residents; s’estableixen les condicions generals i el proce-
diment per a la presentació telemàtica per Internet 
d’aquestes declaracions i altres normes referents a la tri-
butació de no residents.

La disposició final segona del text refós de la Llei de 
l’impost sobre la renda de no residents aprovat per l’arti-
cle únic del Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, 
estableix que els models de declaració d’aquest impost i 

els dels seus pagaments a compte els ha d’aprovar el 
ministre d’Hisenda, el qual ha d’establir la forma, lloc i 
terminis per a la seva presentació, així com els supòsits i 
condicions de la presentació per mitjans telemàtics. Així 
mateix, la disposició final única del Reglament de l’impost 
sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret 
1776/2004, de 30 de juliol, autoritza el ministre d’Econo-
mia i Hisenda perquè dicti les disposicions necessàries 
per a l’aplicació del dit Reglament.

Les habilitacions al ministre d’Hisenda indicades en 
aquesta Ordre s’han de considerar conferides al ministre 
d’Economia i Hisenda, d’acord amb el que disposa l’arti-
cle 5 del Reial decret 553/2004, de 17 d’abril, pel qual es 
reestructuren els departaments ministerials.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Aprovació del model 182.

1. S’aprova el model 182 «Impost sobre la renda de 
les persones físiques, impost sobre la renda de no resi-
dents i impost sobre societats. Declaració informativa de 
donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions 
realitzades», que figura a l’annex I de la present Ordre. 
Aquest model es compon dels documents següents:

a) Full resum, que comprèn dos exemplars, un per a 
l’Administració i un altre per a l’interessat.

b) Fulls interiors de relació de declarats, cadascun 
dels quals consta, així mateix, de dos exemplars, un per a 
l’Administració i un altre per a l’interessat.

c) Sobre anual per efectuar la presentació.

El número de justificant que ha de figurar en el model 
182 és un número seqüencial els tres primers dígits del 
qual es corresponen amb el codi 182.

2. També són vàlides les declaracions que, ajustant-
se als continguts del model que aprova la present Ordre, 
es realitzin en paper blanc amb el mòdul d’impressió que, 
si s’escau i a aquests efectes, elabori l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. Les dades impreses en aques-
tes declaracions prevalen sobre les alteracions o correcci-
ons manuals que es puguin produir al damunt, i per això 
aquestes no produeixen efectes davant l’Administració 
tributària.

Les declaracions així generades s’han de presentar en 
el sobre de retorn del programa d’ajuda aprovat a l’annex 
VI de l’Ordre EHA/702/2006, de 9 de març, per la qual 
s’aproven els models de declaració de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques i de l’impost sobre patri-
moni, exercici 2005, s’estableix el procediment de remis-
sió de l’esborrany de declaració de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques i les condicions per a la seva con-
firmació o subscripció, es determinen el seu lloc, forma i 
terminis de presentació, així com les condicions generals 
i el procediment per a la seva presentació per mitjans 
telemàtics o telefònics.

Article 2. Aprovació dels dissenys físics i lògics als quals 
s’han d’ajustar els suports directament llegibles per 
ordinador.

S’aproven els dissenys físics i lògics que figuren a 
l’annex II de la present Ordre, als quals s’han d’ajustar els 
suports directament llegibles per ordinador per a la seva 
presentació en substitució dels fulls interiors de relació de 
declarats corresponents al model 182.

Article 3. Obligats a presentar el model 182.

Han de presentar la declaració informativa de dona-
tius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realit-
zades les entitats perceptores de donatius, donacions i 
aportacions que donin dret a deducció per l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, per l’impost sobre la 
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renda de no residents o per l’impost sobre societats quan 
aquestes hagin expedit una certificació acreditativa del 
donatiu, donació o aportació, els partits polítics que per-
cebin donacions a les quals siguin aplicables les deducci-
ons que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incen-
tius fiscals al mecenatge, segons disposa l’article 12.dos 
de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finança-
ment dels partits polítics, així com els titulars de patrimo-
nis protegits que regula la Llei 41/2003, de 18 de novem-
bre, de protecció patrimonial de les persones amb 
discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d’en-
judiciament civil i de la normativa tributària, i, en cas 
d’incapacitat d’aquells, els administradors d’aquests 
patrimonis.

Article 4. Objecte i contingut de la informació.

1. Les entitats beneficiàries de donatius a les quals 
es refereix l’article 68.3.b) de la Llei de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques han de fer constar a la 
declaració informativa de donatius, aportacions i disposi-
cions, d’acord amb les especificacions que figuren al 
model, a més de les dades d’identificació de l’entitat per-
ceptora dels donatius rebuts durant cada any natural, les 
dades següents referides als donants i aportadors:

a) Nom i cognoms o, si s’escau, raó o denominació 
social.

b) Número d’identificació fiscal.
c) Import del donatiu.
d) Indicació de si el donatiu dóna dret a l’aplicació 

d’alguna de les deduccions aprovades per les comunitats 
autònomes a efectes de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques.

2. Les entitats beneficiàries del règim d’incentius al 
mecenatge que estableix el títol III de la Llei 49/2002, de 23 
de desembre, del règim de les entitats sense fins lucratius 
i dels incentius fiscals al mecenatge, hi han de fer constar, 
a més, la raó o denominació social i, de la resta d’informa-
ció que assenyala l’apartat anterior, la següent:

a) Valor del que s’ha donat o aportat en l’any natural, 
quan es tracti de donatius, donacions o aportacions en 
espècie.

b) Referència a si al donatiu, donació o aportació li 
és aplicable el règim de mecenatge prioritari que preveu 
l’article 22 de la dita Llei 49/2002.

c) Informació sobre les revocacions de donatius, 
donacions i aportacions que, si s’escau, s’hagin produït 
en l’any natural.

3. Els titulars de patrimonis protegits que regula la 
Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial 
de les persones amb discapacitat i de modificació del 
Codi civil, de la Llei d’enjudiciament civil i de la normativa 
tributària, i, en cas d’incapacitat d’aquells, els administra-
dors d’aquests patrimonis hi han de fer constar, a més del 
seu nom i cognoms, la informació següent:

a) Nom, cognoms i identificació fiscal dels aporta-
dors i dels beneficiaris de les disposicions realitzades.

b) Tipus, import i identificació de les aportacions 
rebudes, així com de les disposicions realitzades en l’any 
natural.

4. Els titulars de patrimonis protegits o, si s’escau, 
els administradors d’aquests patrimonis, esmentats a 
l’apartat anterior, han de presentar, conjuntament amb la 
primera declaració informativa, model 182, que es pre-
senti, o bé introduint-los al sobre de retorn que corres-
pongui, o bé, d’acord amb el que estableix l’article 10.2 de 
la present Ordre quan la declaració es presenti per via 
telemàtica, els documents següents degudament forma-
litzats:

a) Còpia simple de l’escriptura pública de constitució 
del patrimoni protegit en la qual figuri la relació de béns i 
drets que inicialment el van constituir.

b) Si s’escau, la relació detallada de les aportacions 
rebudes i disposicions realitzades durant el període com-
près entre la data de constitució del patrimoni protegit i 
l’any natural immediatament anterior, inclusivament, a 
aquell pel qual presenta aquesta primera declaració.

Article 5. Termini de presentació del model 182.

La presentació de la declaració informativa de dona-
tius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realit-
zades, model 182, tant en imprès com en suport directa-
ment llegible per ordinador o per via telemàtica, s’ha 
d’efectuar el mes de gener de cada any, en relació amb els 
donatius, donacions i aportacions rebudes o disposicions 
realitzades durant l’any natural anterior.

Tot això sense perjudici del que disposa l’article 10.3 
d’aquesta Ordre.

Article 6. Forma de presentació del model 182.

La declaració anual de donatius, donacions i aportaci-
ons rebudes i disposicions realitzades, model 182, s’ha de 
presentar d’acord amb els criteris que a continuació s’es-
pecifiquen:

1. Les declaracions que continguin fins a 100 regis-
tres de declarats consignats a la declaració s’han de pre-
sentar, a elecció de l’obligat tributari, d’alguna de les 
maneres següents:

a) En imprès, tant si la declaració ha estat formalit-
zada en un formulari ajustat al model 182 aprovat a l’arti-
cle 1 de la present Ordre, com si es tracta d’un imprès 
generat mitjançant la utilització del mòdul d’impressió 
desenvolupat per l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària.

b) Per via telemàtica a través d’Internet, d’acord amb 
les condicions generals i el procediment establerts, res-
pectivament, als articles 9 i 10 de la present Ordre.

2. Les declaracions que continguin més de 100 i fins 
a 49.999 registres de declarats consignats a la declaració, 
així com, les que, sense excedir aquest últim nombre, 
corresponguin als obligats tributaris respecte dels quals 
les funcions de gestió estan atribuïdes a alguna de les 
unitats de gestió de grans empreses dependents del 
Departament d’Inspecció Financera i Tributària de l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària o a la Delegació Cen-
tral de Grans Contribuents, s’han de presentar per via 
telemàtica a través d’Internet d’acord amb les condicions 
generals i al procediment que estableixen, respectiva-
ment, els articles 9 i 10 de la present Ordre.

3. Les declaracions que continguin més de 49.999 
registres de declarats consignats a la declaració s’han de 
presentar en suport individual directament llegible per 
ordinador d’acord amb el que estableix l’article 8 de la 
present Ordre, el qual ha de complir les característiques 
següents:

a) Tipus: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm.
b) Capacitat: fins a 700 MB.
c) Format ISO/IEC DIS 9660:1999, amb extensió Joliet 

o sense.
d) No multisessió.

Article 7. Lloc de presentació del model 182.

1. La presentació de la declaració informativa de 
donatius, donacions o aportacions rebudes i disposicions 
realitzades, model 182, de la manera que preveu l’article 
6.1.a) d’aquesta Ordre s’ha de realitzar en la delegació o 
administració de l’Agència Estatal d’Administració Tributà-
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ria corresponent al domicili fiscal de l’obligat tributari o 
declarant.

Aquesta presentació s’ha d’efectuar o bé directament 
o bé per correu certificat, utilitzant el sobre anual que cor-
respongui dels que figuren a l’article 1 de la present 
Ordre, en el qual s’ha introduït prèviament la documenta-
ció següent:

a) L’«exemplar per a l’Administració» del full resum 
del model 182 degudament formalitzat, en el qual s’ha 
d’adherir a l’espai corresponent l’etiqueta identificativa 
que subministra l’Agència Estatal d’Administració Tributà-
ria. En el supòsit de no disposar d’etiquetes identificatives 
s’han d’emplenar la totalitat de les dades d’identificació i 
s’hi ha d’adjuntar una fotocòpia de la targeta acreditativa 
del número d’identificació fiscal.

b) Els «exemplars per a l’Administració» dels fulls 
interiors del model 182 que continguin la relació de decla-
rats.

c) La documentació a què es refereix l’article 4.4 de 
la present Ordre en els casos en què sigui procedent pre-
sentar-la segons l’article esmentat.

2. La presentació dels suports directament llegibles 
per ordinador que continguin la «Declaració informativa 
anual de donatius, donacions i aportacions rebudes i dis-
posicions realitzades» s’ha de realitzar a la delegació o 
administració de l’Agència Estatal d’Administració Tributà-
ria a l’àmbit territorial de la qual estigui situat el domicili 
fiscal de l’obligat tributari o declarant, o bé a la Delegació 
Central de Grans Contribuents o a la Unitat de Gestió de 
Grans Empreses, segons escaigui en funció de l’adscrip-
ció de l’obligat tributari.

A aquest efecte, l’obligat tributari ha de presentar a 
més els documents següents:

Els dos exemplars, per a l’Administració i per a l’inte-
ressat, del full resum del model 182, a cadascun dels 
quals s’ha d’adherir a l’espai corresponent l’etiqueta iden-
tificativa que subministra l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària. En el supòsit de no disposar d’etiquetes 
identificatives s’han d’emplenar la totalitat de les dades 
d’identificació.

Així mateix, aquests exemplars han d’estar deguda-
ment signats, i als espais corresponents s’ha d’indicar la 
identitat del signant, així com la resta de dades que se sol-
liciten al full resum esmentat.

Una vegada segellat per l’oficina receptora, el decla-
rant ha de treure l’«exemplar per a l’interessat» del full 
resum del model 182 presentat, que serveix com a justifi-
cant del lliurament.

Article 8. Identificació dels suports directament llegibles 
per ordinador del model 182.

1. El suport directament llegible per ordinador ha de 
tenir una etiqueta adherida a l’exterior, en la qual s’han de 
fer constar les dades que s’especifiquen a continuació i, 
necessàriament, pel mateix ordre:

a) Delegació, administració o Unitat de Gestió de 
Grans Empreses de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària en la qual s’efectuï la presentació individual.

b) Exercici.
c) Model de presentació: 182.
d) Número de justificant del full resum que s’ad-

junta.
e) Número d’identificació fiscal (NIF) del declarant.
f) Cognoms i nom, o raó social, del declarant.
g) Cognoms i nom de la persona amb qui relacionar-se.
h) Número de telèfon i extensió d’aquesta persona.
i) Nombre total de registres.

Per fer constar aquestes dades, n’hi ha prou de con-
signar cadascuna d’aquestes precedida de la lletra que li 
correspongui segons la relació anterior.

En el supòsit que l’arxiu consti de més d’un suport 
directament llegible per ordinador, tots han de portar la 
seva etiqueta numerada seqüencialment: 1/n, 2/n, etc., 
sent «n» el nombre total de suports; però a l’etiqueta del 
segon i successius volums només és necessari consignar-
hi les dades que indiquen les lletres a), b), c), d), e) i f) 
anteriors.

2. Totes les recepcions de suports llegibles directa-
ment per ordinador són provisionals a falta del seu pro-
cessament i comprovació. Quan no s’ajustin al disseny i 
altres especificacions que estableix la present Ordre, o 
quan no sigui possible accedir a la informació que conte-
nen, s’ha de requerir el declarant perquè en el termini de 
deu dies hàbils esmeni els defectes que tingui el suport 
directament llegible per ordinador presentat, transcorre-
guts els quals i si persisteixen les anomalies que impedei-
xin a l’Administració tributària accedir a les dades exigi-
bles, es considera no vàlida la declaració informativa a 
tots els efectes, circumstància que s’ha de posar en conei-
xement de l’obligat tributari de manera motivada.

3. Per raons de seguretat, els suports directament 
llegibles per ordinador no es retornen, llevat que se sol-
liciti expressament, i en aquest cas s’ha de procedir a 
l’esborrament i lliurament dels mateixos o altres de simi-
lars.

Article 9. Condicions generals per a la presentació tele-
màtica per Internet de les declaracions corresponents 
al model 182.

1. Condicions per a la presentació. La presentació 
telemàtica de les declaracions corresponents al model 
182 està subjecta a les condicions següents:

a) El declarant ha de disposar de número d’identifi-
cació fiscal (NIF).

b) El declarant ha de tenir instal·lat al navegador un 
certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica Nacio-
nal de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, o qual-
sevol altre certificat electrònic admès per l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, d’acord amb el que preveu 
l’Ordre HAC/1181/2003, de 12 de maig, pel qual s’establei-
xen normes específiques sobre l’ús de la signatura elec-
trònica en les relacions tributàries per mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics amb l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària.

Si la presentació telemàtica l’efectua una persona o 
entitat autoritzada per presentar declaracions en repre-
sentació de terceres persones, és aquesta persona o enti-
tat autoritzada la que ha de tenir instal·lat el seu certificat 
d’usuari al navegador.

2. Per efectuar la presentació telemàtica de les decla-
racions corresponents als models 182, el declarant, o, si 
s’escau, el presentador autoritzat, ha d’utilitzar prèvia-
ment un programa d’ajuda per obtenir el fitxer amb la 
declaració a transmetre. Aquest programa d’ajuda pot ser 
el desenvolupat per l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària per a les declaracions corresponents als models 
esmentats o altres que obtinguin un fitxer amb el mateix 
format.

El contingut d’aquests fitxers s’ha d’ajustar als dis-
senys de registres tipus 1 i tipus 2 que estableix l’annex II 
d’aquesta Ordre.

3. Presentació de declaracions amb deficiències de 
tipus formal. En els casos en què es detectin anomalies de 
tipus formal en la transmissió telemàtica de declaracions, 
la circumstància l’ha de posar en coneixement del decla-
rant el mateix sistema mitjançant els missatges d’error 
corresponents, perquè les esmeni.

4. Les persones o entitats autoritzades a presentar 
per via telemàtica declaracions en representació de terce-
res persones, d’acord amb el que disposen el Reial decret 
1377/2002, de 20 de desembre, que desenvolupa la col-
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laboració social en la gestió dels tributs per a la presenta-
ció telemàtica de declaracions, comunicacions i altres 
documents tributaris, i l’Ordre HAC/1398/2003, de 27 de 
maig, per la qual s’estableixen els supòsits i condicions 
en què es pot fer efectiva la col·laboració social en la ges-
tió dels tributs, i aquesta s’estén expressament a la pre-
sentació telemàtica de determinats models de declaració 
i altres models tributaris, poden fer ús d’aquesta facultat 
respecte de la declaració a què es refereix aquesta Ordre.

Article 10. Procediment per a la presentació telemàtica 
per Internet de les declaracions corresponents al 
model 182.

1. El procediment per a la presentació telemàtica de 
les declaracions és el següent:

a) El declarant es connecta a la pàgina de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària a Internet, adreça elec-
trònica www.agenciatributaria.es, i selecciona, dins de 
l’Oficina Virtual, el concepte fiscal i el tipus de declaració 
a transmetre.

b) A continuació, procedeix a transmetre la declara-
ció corresponent amb la signatura electrònica generada 
en seleccionar el certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la 
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la 
Moneda, o qualsevol altre certificat electrònic admès per 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Si el presentador és una persona o entitat autoritzada 
per presentar declaracions en representació de terceres 
persones, es requereix una única signatura, la correspo-
nent al seu certificat.

c) Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària li torna en pantalla les dades 
del registre tipus 1 validades amb un codi electrònic de 16 
caràcters, a més de la data i hora de presentació.

En el supòsit que la presentació sigui rebutjada, es 
mostren en pantalla les dades del registre tipus 1 i la des-
cripció dels errors detectats. En aquest cas, s’han d’esme-
nar amb el programa d’ajuda amb què es va generar el 
fitxer o repetint la presentació si l’error és originat per un 
altre motiu.

El presentador ha d’imprimir i conservar la declaració 
acceptada, així com el registre tipus 1 degudament validat 
amb el codi electrònic corresponent.

2. Quan la declaració informativa, model 182, es pre-
senti per via telemàtica i les persones obligades a presen-
tar la declaració hagin d’adjuntar-hi els documents que 
indica l’article 4.4 de la present Ordre, els documents 
s’han de presentar en el registre telemàtic general de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, i per dur-ho a 
terme el declarant s’ha de connectar a la pàgina de l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària a Internet, adreça 
electrònica www.agenciatributaria.es, i seleccionar, dins 
de l’Oficina Virtual, l’opció d’accés al registre telemàtic de 
documents i, dins d’aquesta, la referida als models cor-
responents als quals s’ha d’incorporar la documentació i 
procedir a enviar els documents d’acord amb el procedi-
ment que preveu la Resolució de 23 d’agost de 2005, de la 
Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària, per la qual es regula la presentació de determi-
nats documents electrònics en el seu registre telemàtic 
general.

3. En els supòsits en què per raons de caràcter tècnic 
no sigui possible efectuar la presentació per Internet en el 
termini a què es refereix l’article 5 d’aquesta Ordre, la 
presentació es pot efectuar durant els tres dies naturals 
següents al de finalització del dit termini.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A partir de l’entrada en vigor de la present Ordre, 
queda derogada l’Ordre HAC/3219/2003, de 14 de novem-

bre, per la qual s’aprova el model 182 de declaració infor-
mativa de donatius, donacions i aportacions rebudes, així 
com els dissenys físics i lògics per a la substitució dels 
fulls interiors del model esmentat per suports directament 
llegibles per ordinador, i s’estableixen les condicions i el 
procediment per a la seva presentació telemàtica a través 
d’Internet.

Disposició final primera. Modificació de l’Ordre 
HAC/171/2004, de 30 de gener, per la qual s’aprova el 
model 184 de declaració informativa anual que han de 
presentar les entitats en règim d’atribució de rendes i 
els dissenys físics i lògics per a la substitució dels fulls 
de declaració de rendes de l’entitat i els fulls de relació 
de socis, hereus, comuners o partícips del model 
esmentat per suports directament llegibles per ordi-
nador, i s’estableixen les condicions generals i el pro-
cediment per a la seva presentació telemàtica per 
Internet.

1. Se substitueixen els fulls de declaració de rendes 
de l’entitat que figuren a l’annex I de la dita Ordre 
HAC/171/2004, de 30 de gener, pels que figuren a l’annex 
III de la present Ordre. Aquests fulls consten de dos exem-
plars, un per a l’Administració i un altre per a l’interessat.

2. Se substitueix el full de relació de socis, hereus, 
comuners o partícips que figura a l’annex I de la dita 
Ordre HAC/171/2004, de 30 de gener, pel que figura a l’an-
nex IV d’aquesta Ordre. Aquest full consta de dos exem-
plars, un per a l’Administració i un altre per a l’interessat.

3. S’introdueixen les modificacions següents a les 
Instruccions per a la formalització del model 184 que figu-
ren a l’annex I de la dita Ordre HAC/171/2004, de 30 de 
gener.

a) Es modifiquen la denominació i el primer paràgraf 
de l’epígraf «Guanys i pèrdues patrimonials amb període 
de generació igual o inferior a un any», de l’apartat «Ren-
des obtingudes per l’entitat (II)», que queden redactats de 
la manera següent:

«Guanys i pèrdues patrimonials no derivats de 
transmissions d’elements patrimonials.

En aquest epígraf es declara l’import total dels 
guanys i pèrdues patrimonials, tant generats a Espa-
nya com a l’estranger, produïts en l’exercici.»

b) Es modifiquen la denominació i el primer paràgraf 
de l’epígraf «Guanys i pèrdues patrimonials amb període 
de generació superior a un any», de l’apartat «Rendes 
obtingudes per l’entitat (II)», que queden redactats de la 
manera següent:

«Guanys i pèrdues patrimonials derivats de 
transmissions d’elements patrimonials.

En aquest epígraf s’ha de declarar l’import total 
dels guanys i pèrdues patrimonials, tant generats a 
Espanya com a l’estranger, produïts en l’exercici, 
inclosos, si s’escau, els derivats d’elements patrimo-
nials afectes a activitats econòmiques.»

c) Se suprimeix el contingut del títol «Deducció per 
doble imposició de dividends», de l’epígraf «Deduccions 
Llei IRPF, de l’apartat «Rendes obtingudes per l’entitat (II)».

d) Es modifiquen les lletres F) i G) del títol «Font 
renda», de l’epígraf «Excés de rendes negatives obtingu-
des en països sense conveni amb Espanya», de l’apartat 
«Rendes obtingudes per l’entitat», que queden redacta-
des de la manera següent:

«F) Guanys i pèrdues patrimonials no derivats 
de la transmissió d’elements patrimonials.

G) Guanys i pèrdues patrimonials derivats de 
la transmissió d’elements patrimonials.»
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e) Se substitueix el contingut del títol «Capital mobi-
liari», de l’epígraf «Rendiments, deduccions i retencions 
atribuïbles», de l’apartat «Full de relació de socis, hereus, 
comuners i partícips. Rendes atribuïbles», pel següent:

«A.01 Rendiments del capital mobiliari previs-
tos als apartats 1, 2 i 3 de l’article 25 de la LIRPF.

Rendiment. S’hi ha de consignar l’import de la 
renda atribuïble (ingressos menys, si s’escau, des-
peses deduïbles) al membre de l’entitat en règim 
d’atribució de rendes en concepte de rendiments del 
capital mobiliari previstos als apartats 1, 2 i 3 de l’ar-
ticle 25 de la LIRPF.

A.02 Rendiments del capital mobiliari previstos 
a l’apartat 4 de l’article 25 de la LIRPF.

Rendiment. S’hi ha de consignar l’import de la 
renda atribuïble (ingressos menys, si s’escau, des-
peses deduïbles) al membre de l’entitat en règim 
d’atribució de rendes en concepte de rendiments del 
capital mobiliari previstos a l’apartat 4 de l’article 25 
de la LIRPF.

Reducció. Si entre els rendiments del capital 
mobiliari que constitueixen renda general s’ha 
inclòs algun rendiment al qual sigui aplicable la 
reducció que preveu l’article 26.2 de la Llei de l’IRPF, 
i només per als membres que siguin contribuents 
per l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
s’hi ha de consignar l’import de la reducció que cor-
respongui.»

f) Se substitueix la denominació i contingut del títol 
«Guanys/Pèrdues amb període de generació igual o infe-
rior a un any» de l’epígraf «Rendiments, deduccions i 
retencions atribuïbles» de l’apartat «Full de relació de 
socis, hereus, comuners i partícips. Rendes atribuïbles» 
pel següent:

«Guanys/Pèrdues patrimonials no derivats de 
transmissions d’elements patrimonials.

Import. S’hi ha de consignar l’import dels guanys 
i/o pèrdues nets no derivats de transmissions d’ele-
ments patrimonials atribuïbles al membre de l’enti-
tat en règim d’atribució de rendes.»

g) Se substitueix la denominació i contingut del títol 
«Guanys/Pèrdues amb període de generació superior a un 
any» de l’epígraf «Rendiments, deduccions i retencions 
atribuïbles», de l’apartat «Full de relació de socis, hereus, 
comuners i partícips. Rendes atribuïbles», pel següent:

«Guanys/Pèrdues patrimonials derivats de trans-
missions d’elements patrimonials.

Import. S’hi ha de consignar l’import dels guanys 
i/o pèrdues nets derivats de transmissions d’ele-
ments patrimonials atribuïbles al membre de l’enti-
tat en règim d’atribució de rendes.»

h) Se suprimeix la «Deducció per doble imposició de 
dividends, subclau 05, clau I. impost sobre la renda de les 
persones físiques», del títol «Deduccions (Llei IRPF o, si 
s’escau, LIS)», de l’epígraf «Rendiments, deduccions i 
retencions atribuïbles», de l’apartat «Full de relació de 
socis, hereus, comuners i partícips. Rendes atribuïbles», i 
l’actual subclau 06 («Deducció per doble imposició inter-
nacional») passa a ser la subclau 05.

4. S’introdueixen les modificacions següents als dis-
senys físics i lògics del registre tipus 2 (registre d’entitat) 
aprovat a l’annex II de la dita Ordre HAC/171/2004, de 30 
de gener.

a) Es modifiquen la denominació i les instruccions 
de formalització de les claus F i G del camp «CLAU» (posi-
ció 77), que queden redactades de la manera següent: 

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

77 Alfabètic. CLAU.

  F)  Guanys i pèrdues patrimonials no derivats de transmissions d’elements patri-
monials. Amb aquesta clau s’ha de declarar l’import total dels guanys i pèr-
dues patrimonials, tant generats a Espanya com a l’estranger, produïts en 
l’exercici i no derivats de la transmissió d’elements patrimonials. S’hi han de 
consignar els guanys i pèrdues patrimonials que efectivament s’imputin en 
l’exercici.

     No obstant això, quan es tracti de rendiments obtinguts a l’estranger i el país 
al qual s’obtinguin les rendes no tingui subscrit conveni amb Espanya per evi-
tar la doble imposició amb clàusules d’intercanvi d’informació, no s’han de 
computar les rendes negatives que excedeixin les positives sempre que pro-
cedeixin de la mateixa font i el mateix país. L’excés s’ha de computar en els 
quatre anys següents i el seu import s’ha de reflectir amb clau «L. Excés de 
rendes negatives obtingudes en països sense conveni amb Espanya».

  G)  Guanys i pèrdues patrimonials derivats de transmissions d’elements patrimo-
nials. Amb aquesta clau s’ha de declarar l’import total dels guanys i pèrdues 
patrimonials, tant generats a Espanya com a l’estranger, derivats de la trans-
missió d’elements patrimonials, produïts en l’exercici, inclosos, si s’escau, els 
derivats d’elements patrimonials afectes a activitats econòmiques. S’hi han 
de consignar els guanys i pèrdues patrimonials que efectivament s’imputin a 
l’exercici.

     No obstant això, quan es tracti de rendiments obtinguts a l’estranger i el país 
al qual s’obtinguin les rendes no tingui subscrit conveni amb Espanya per evi-
tar la doble imposició amb clàusules d’intercanvi d’informació, no s’han de 
computar les rendes negatives que excedeixin les positives sempre que pro-
cedeixin de la mateixa font i el mateix país. L’excés s’ha de computar en els 
quatre anys següents i el seu import s’ha de reflectir amb clau «L. Excés de 
rendes negatives obtingudes en països sense conveni amb Espanya».
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 b) S’introdueixen les modificacions següents al con-
tingut del camp «SUBCLAU» (posicions 78-79):

1r Es modifiquen les denominacions dels grups de 
subclaus corresponents a la clau F (Guanys i pèrdues 

patrimonials amb període de generació igual o inferior a 
un any) i a la clau G (Guanys i pèrdues patrimonials amb 
període de generació superior a un any), que queden 
redactades de la manera següent: 

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

 78-79 Alfanumèric. SUBCLAU

  Subclaus a utilitzar als registres corresponents a la clau F (Guanys i pèrdues patri-
monials no derivats de transmissions d’elements patrimonials).

  Subclaus a utilitzar als registres corresponents a la clau G (Guanys i pèrdues patri-
monials derivats de transmissions d’elements patrimonials).

 2n Se suprimeix la subclau «05 Per doble imposició 
de dividends» de les subclaus a utilitzar als registres cor-
responents a la clau I, i la subclau «06 Per doble imposició 
internacional (import efectiu satisfet a l’estranger)» passa 
a ser la subclau «05 Per doble imposició internacional 
(import efectiu satisfet a l’estranger)».

3r Es modifiquen les denominacions de les subclaus 
F i G a utilitzar als registres corresponents a la clau L 
(Excés de rendes negatives obtingudes en països sense 
conveni amb Espanya), que queden redactades de la 
manera següent: 

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

78-79 Alfanumèric. SUBCLAU

  F)  Guanys i pèrdues patrimonials no derivats de transmissions d’elements patri-
monials.

  G)  Guanys i pèrdues patrimonials derivats de transmissions d’elements patri-
monials.

c) Se suprimeix el paràgraf cinquè del camp «BASE DE LA DEDUCCIÓ/IMPORT» (posicions 221-232).

5. S’introdueixen les modificacions següents als dissenys físics i lògics del registre tipus 2 (registre de soci, hereu, 
comuner i partícip) aprovat a l’annex II de la dita Ordre HAC/171/2004, de 30 de gener.

a) Es modifica la denominació de les claus F i G del camp «CLAU» (posició 93), que queden redactades de la manera 
següent:

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

93 Alfabètic. CLAU

F) Guanys i pèrdues patrimonials no derivats de transmissions d’elements patrimonials.
G) Guanys i pèrdues patrimonials derivats de transmissions d’elements patrimonials.

b) S’introdueixen les modificacions següents al contingut del camp «SUBCLAU» (posicions 94-95):

1r S’introdueixen dues noves subclaus al camp «SUBCLAU» (posicions 94-95) amb la redacció següent:

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

94-95 Numèric. SUBCLAU

  Subclaus a utilitzar als registres corresponents a la clau A (Rendiments del capital mobiliari):

  01. Rendiments del capital mobiliari previstos als apartats 1, 2 i 3 de l’article 25 de la LIRPF.
  02. Rendiments del capital mobiliari previstos a l’apartat 4 de l’article 25 de la LIRPF.

2n Es modifiquen les referències a les «Subclaus a utilitzar als registres corresponents a la clau F (Guanys i pèrdues 
patrimonials amb període de generació igual o inferior a un any)» i a la «clau G (Guanys i pèrdues patrimonials amb perí-
ode de generació superior a un any)», que queden redactades de la manera següent:

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

94-95 Numèric. SUBCLAU

  Subclaus a utilitzar als registres corresponents a la clau F (Guanys i pèrdues patrimonials no 
derivats de transmissions d’elements patrimonials).

  Subclaus a utilitzar als registres corresponents a la clau G (Guanys i pèrdues patrimonials 
derivats de transmissions d’elements patrimonials).
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3r Se suprimeix la subclau «05 Deducció per doble imposició de dividends» de les subclaus a utilitzar als registres 
corresponents a la clau I (Deduccions Llei IRPF).

c) Es modifica el contingut dels paràgrafs cinquè, sisè, setè, vuitè i novè del camp «IMPORT (RENDIMENT/RETENCIÓ/
REDUCCIÓ)» (posicions 96-108), que queden redactats de la manera següent:

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

96-108 Alfanumèric. IMPORT(RENDIMENT/RETENCIÓ/DEDUCCIÓ)

  Quan al camp «Clau», posició 93 del registre de tipus 2 del registre soci, hereu, comuner i 
partícip, es consigni «F» i al camp «Subclau», posició 94 a 95 del registre de tipus 2 del regis-
tre soci, hereu, comuner i partícip, es consigni «01», en aquest camp s’ha d’indicar l’import 
dels guanys nets atribuïbles al membre de l’entitat en règim d’atribució de rendes no deri-
vades de transmissions d’elements patrimonials.

  Quan al camp «Clau», posició 93 del registre de tipus 2 del registre soci, hereu, comuner i 
partícip, es consigni «F» i al camp «Subclau», posició 94 a 95 del registre de tipus 2 del regis-
tre soci, hereu, comuner i partícip, es consigni «02», en aquest camp s’ha d’indicar l’import 
de les pèrdues netes atribuïbles al membre de l’entitat en règim d’atribució de rendes no 
derivades de transmissions d’elements patrimonials.

  Quan al camp «Clau», posició 93 del registre de tipus 2 del registre soci, hereu, comuner i 
partícip, es consigni «G» i al camp «Subclau», posició 94 a 95 del registre de tipus 2 del 
registre soci, hereu, comuner i partícip, es consigni «01», en aquest camp s’ha d’indicar l’im-
port dels guanys nets atribuïbles al membre de l’entitat en règim d’atribució de rendes deri-
vades de transmissions d’elements patrimonials.

  Quan al camp «Clau», posició 93 del registre de tipus 2 del registre soci, hereu, comuner i 
partícip, es consigni «G» i al camp «Subclau», posició 94 a 95 del registre de tipus 2 del 
registre soci, hereu, comuner i partícip, es consigni «02», en aquest camp s’ha d’indicar l’im-
port de les pèrdues netes atribuïbles al membre de l’entitat en règim d’atribució de rendes 
derivades de transmissions d’elements patrimonials.

  Quan al camp «Clau», posició 93 del registre de tipus 2 del registre soci, hereu, comuner i 
partícip, es consigni «I» i al camp «Subclau», posició 94 a 95 del registre de tipus 2 del regis-
tre soci, hereu, comuner i partícip, es consigni «01», «02», «03», «04» o «05», en aquest camp 
s’han d’indicar les bases o els imports de deducció que siguin atribuïbles al soci, hereu, 
comuner o partícip. 

 Disposició final segona. Modificació de l’Ordre de 15 de desembre de 1999, per la qual s’aproven els models 187, en pes-
setes i en euros, de declaració informativa d’accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les 
institucions d’inversió col·lectiva i del resum anual de retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents, en relació amb les rendes o 
guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de les transmissions o reemborsaments d’aquestes accions o par-
ticipacions, així com els dissenys físics i lògics per a la presentació obligatòria d’aquests models 187 per suport directa-
ment llegible per ordinador, i es modifica l’Ordre de 22 de febrer de 1999, per la qual s’aproven els models 117, en pes-
setes i en euros.

S’introdueixen les modificacions següents als dissenys físics i lògics que recull l’annex III de la dita Ordre de 15 de 
desembre de 1999:

a) Se suprimeix la clau «R» del camp «CLAU D’ORIGEN O PROCEDÈNCIA DE L’ADQUISICIÓ O ALIENACIÓ».
b) Se suprimeix el camp «GUANY O PÈRDUA PATRIMONIAL DEL SOCI O PARTÍCIP < 1 ANY» del registre de tipus 2, 

registre d’operació (posicions 143-156), que s’ha d’emplenar amb zeros.
c) Es modifiquen la denominació i les instruccions de formalització del camp «GUANY O PÈRDUA PATRIMONIAL DEL 

SOCI O PARTÍCIP > 1 ANY» del registre de tipus 2, registre d’operació (posicions 157-170), que queden redactades de la 
manera següent: 

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

157-170 Alfanumèric GUANY O PÈRDUA PATRIMONIAL DEL SOCI O PARTÍCIP

  Només per a tipus d’operació «E» (Alienacions).
  S’hi ha de consignar amb el signe que correspongui l’import del guany o pèrdua patrimonial 

corresponent a l’operació d’alienació de l’acció o participació del soci o partícip.
  Aquest camp se subdivideix en dos:

  157 SIGNE: camp alfabètic.

  Si l’operació d’alienació de la participació dóna com a resultat una pèrdua patrimonial, en 
aquest camp s’ha de consignar una «N»; en qualsevol altre cas, el contingut d’aquest camp 
ha de ser un espai.

  158-170 IMPORT: camp numèric.

  Els imports s’han de configurar en cèntims d’euro. Per tant, els imports mai porten coma deci-
mal.
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 Disposició final tercera. Modificació de l’Ordre de 17 de 
novembre de 1999, per la qual s’aproven els models 
128, en pessetes i en euros, de declaració-document 
d’ingrés i els models 188, en pessetes i en euros, del 
resum anual de retencions i ingressos a compte de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, de 
l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de 
no residents corresponent a establiments permanents, 
en relació amb les rendes o rendiments del capital 
mobiliari procedents d’operacions de capitalització i 
de contractes d’assegurança de vida o invalidesa, així 
com els dissenys físics i lògics per a la substitució dels 
fulls interiors dels esmentats models 188 per suport 
directament llegible per ordinador.

1. Se substitueix el full interior de relació nominativa 
de perceptors del model 188 en euros que figura a l’annex 
IV de la dita Ordre de 17 de novembre de 1999 pel que 
figura a l’annex V de la present Ordre. Aquest full consta 
de dos exemplars, un per a l’Administració i un altre per a 
l’interessat.

2. S’introdueixen les modificacions següents a les 
«Instruccions per formalitzar el model 188» que figuren a 
l’annex IV de la dita Ordre de 17 de novembre de 1999.

a) Se suprimeix el text corresponent a la casella 
«Reduccions (article 24.2 Llei IRPF)», de l’apartat «Forma-
lització dels fulls interiors», epígraf «Dades dels decla-
rats».

b) Se suprimeix la referència que es fa a la quantia 
consignada a les caselles «Import reduccions (article 24.2 
Llei IRPF)» a l’apartat «Formalització dels fulls interiors», 
epígraf «Dades dels declarats», casella «Base de retenci-
ons i ingressos a compte».

c) S’afegeixen dues noves caselles a l’apartat «For-
malització dels fulls interiors», epígraf «Dades dels decla-
rats», amb el contingut següent:

«Casella CLAU: s’hi ha de consignar la clau que 
correspongui de les següents:

A: s’ha de consignar aquesta clau quan a la case-
lla INFORMACIÓ ADDICIONAL es consignin els ren-
diments d’un capital diferit derivat d’un contracte 
d’assegurança de vida o invalidesa determinats apli-
cant el règim fiscal que determina el text refós de la 

Llei de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques, tal com estableix la lletra a) de la disposició 
transitòria tretzena de la Llei 35/2006, de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques.

B: s’ha de consignar aquesta clau quan a la case-
lla INFORMACIÓ ADDICIONAL es consigni la renda 
exempta comunicada en el moment de constitució 
de la renda vitalícia en cas d’anticipació total o par-
cial dels drets econòmics de la renda vitalícia consti-
tuïda amb els recursos econòmics aportats per un 
pla d’estalvi sistemàtic.

«Casella INFORMACIÓ ADDICIONAL: l’import a 
consignar en aquesta casella, amb el signe que en 
cada cas correspongui, és el següent:

Els rendiments generats per la percepció d’un 
capital diferit derivat d’un contracte d’assegurança 
de vida o invalidesa generador de rendiments de 
capital mobiliari contractat abans del 20 de gener de 
2006, determinats aplicant el règim fiscal que deter-
mina el text refós de la Llei de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, tal com estableix la 
disposició transitòria tretzena de la Llei 35/2006, de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
Aquests rendiments es consignen amb caràcter 
voluntari.

La renda exempta comunicada en el moment de 
constitució de la renda vitalícia en cas d’anticipació 
total o parcial dels drets econòmics d’aquesta renda 
vitalícia constituïda amb els recursos econòmics 
aportats per un pla individual d’estalvi sistemàtic.

En els dos casos, l’import s’ha d’incloure en el 
mateix registre de perceptor en què s’incloguin les 
dades dels rendiments del capital diferit o de l’anti-
cipació.»

3. S’introdueixen les modificacions següents als dis-
senys físics i lògics del registre de tipus 2 (relació de per-
ceptors) aprovat a l’annex V de la dita Ordre de 17 de 
novembre de 1999:

a) Es modifiquen la denominació i les instruccions 
de formalització del camp «REDUCCIONS (ARTICLE 24.2 
LLEI 40/98)» (posicions 92-104), que queda redactat de la 
manera següent: 

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

92-104 Alfanumèric. INFORMACIÓ ADDICIONAL

  En aquesta casella s’ha de consignar:

  L’import de la renda exempta comunicada en el moment de constitució de la renda vitalícia en 
cas d’anticipació total o parcial dels drets econòmics de la renda vitalícia constituïda amb els 
recursos econòmics aportats per un pla individual d’estalvi sistemàtic. Aquesta informació 
s’ha d’incloure en el mateix registre en què s’incloguin els rendiments corresponents a l’an-
ticipació.

  L’import dels rendiments generats per la percepció d’un capital diferit derivat d’un contracte 
d’assegurança de vida o invalidesa generador de rendiments de capital mobiliari contractat 
abans del 20 de gener de 2006, determinats aplicant el règim fiscal que determina el text 
refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, tal com estableix la dis-
posició transitòria tretzena de la Llei 35/2006, de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques. Aquest import s’ha de consignar amb caràcter voluntari al mateix registre de per-
ceptor en què s’incloguin les dades dels rendiments corresponents al capital diferit.

  Aquest camp se subdivideix en dos:

  92 SIGNE: alfabètic.

  Si l’import abans descrit és negatiu, s’hi ha de consignar una «N». En qualsevol altre cas s’ha 
d’emplenar amb blancs.

  193-104 IMPORT: numèric.

  S’hi ha de consignar sense signe i en cèntims d’euro, per la qual cosa els imports mai porten 
coma decimal.
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b) Es crea un nou camp amb el contingut següent:

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

152 Alfabètic. CLAU
  S’ha de consignar la clau que correspongui de les següents:
  A) S’ha de consignar aquesta clau quan a la casella INFORMACIÓ ADDICIONAL es consignin 

els rendiments d’un capital diferit derivat d’un contracte d’assegurança de vida o invalidesa 
determinats aplicant el règim fiscal que determina el text refós de la Llei de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, tal com estableix la disposició transitòria tretzena de la Llei 
35/2006, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

  B) S’ha de consignar aquesta clau quan a la casella INFORMACIÓ ADDICIONAL es consigni la 
renda exempta comunicada en el moment de constitució de la renda vitalícia en cas d’anti-
cipació total o parcial dels drets econòmics de la renda vitalícia constituïda amb els recursos 
econòmics aportats per un pla individual d’estalvi sistemàtic.

 c Se suprimeix la menció a l’«IMPORT REDUCCIONS 
(article 24.2 Llei 40/1998)» que figura al camp «BASE DE 
RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE» (posicions 118-
130).

Disposició final quarta. Modificació de l’Ordre de 18 de 
novembre de 1999, per la qual s’aproven els models 
123, en pessetes i en euros, de declaració-document 
d’ingrés i els models 193, en pessetes i en euros, del 
resum anual de retencions i ingressos a compte sobre 
determinats rendiments del capital mobiliari de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques i sobre 
determinades rendes de l’impost sobre societats i de 
l’impost sobre la renda de no residents, corresponent 
a establiments permanents, i els models 124, en pes-
setes i en euros, de declaració-document d’ingrés, i 
els models 194, en pessetes i en euros, del resum 
anual de retencions i ingressos a càrrec dels impostos 
esmentats derivats de la transmissió, amortització, 
reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol 
classe d’actius representatius de la captació i utilitza-
ció de capitals aliens, així com els dissenys físics i 
lògics per a la substitució dels fulls interiors dels 
esmentats models 193 i 194 per suports directament 
llegibles per ordinador.

1. Se substitueix el full interior de relació nominativa 
de perceptors del model 193 en euros que figura a l’annex 
VI de la dita Ordre de 18 de novembre de 1999 pel que 
figura a l’annex VI de la present Ordre. Aquest full consta 
de dos exemplars, un per a l’Administració i un altre per a 
l’interessat.

2. S’introdueixen les modificacions següents a les 
Instruccions per a la formalització del model 193 que figu-
ren a l’annex VI de la dita Ordre de 18 de novembre de 
1999.

a) S’afegeix una nova clau en la relació de claus alfa-
bètiques que s’inclou al final de les Instruccions per a la 
formalització del model 193, amb el contingut següent:

«Clau D. Rendiments o rendes obtinguts per la 
cessió a tercers de capitals propis procedents d’enti-
tats vinculades quan el perceptor sigui contribuent 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Casella NATURALESA associada a aquesta clau:

Les mateixes que les recollides per a la clau B.»

b) Es modifica el títol corresponent a la clau B de la 
relació de claus alfabètiques que s’inclou al final de les 
Instruccions per a la formalització del model 193, que 
queda redactat de la manera següent:

«Clau B. Rendiments o rendes obtinguts per la 
cessió a tercers de capitals propis quan no corres-
ponguin a la clau D.»

c) Se suprimeix el subapartat relatiu a «Dades espe-
cífiques de perceptors (registres) en els quals s’hagi con-
signat la lletra A a la casella clau perc.», de l’apartat «For-
malització dels fulls interiors», epígraf «Dades específiques 
en funció de la lletra consignada a la casella Clau perc.».

d) Es modifica el codi de naturalesa «02» i es crea un 
nou codi de naturalesa «07» a la «Clau A. Rendiments o 
rendes obtingudes per la participació en els fons propis 
de qualsevol entitat» de la relació de claus alfabètiques 
que s’inclou al final de les Instruccions per a la formalitza-
ció del model 193, amb el contingut següent:

«02 Dividends i participacions en beneficis en 
qualsevol tipus d’entitat quan no escaigui la natura-
lesa “07”.

07 Dividends i beneficis distribuïts per les insti-
tucions d’inversió col·lectiva.»

e) Es modifica el subapartat relatiu a «Dades especí-
fiques de perceptors (registres) als quals s’hagin consig-
nat les lletres A o B a la casella «Clau de perc.» de l’apartat 
«Formalització dels fulls interiors», epígraf «Dades especí-
fiques en funció de la lletra consignada a la casella “Clau 
perc.”», que queda redactat de la manera següent:

«Dades específiques de perceptors (registres) als 
quals s’hagin consignat les lletres A, B o D a la casella 
“Clau de perc.”»

f) Es modifica el subapartat relatiu a «Dades especí-
fiques de perceptors (registres) als quals s’hagi consignat 
la lletra B a la casella “Clau de perc.” de l’apartat «Forma-
lització dels fulls interiors», epígraf «Dades específiques 
en funció de la lletra consignada a la casella “Clau perc.”», 
que queda redactat de la manera següent:

«Dades específiques de perceptors (registres) als 
quals s’hagin consignat les lletres B o D a la casella “Clau 
de perc.”»

g) Es modifica el títol corresponent a la clau C de la 
relació de claus alfabètiques que s’inclouen al final de les 
Instruccions per a la formalització del model 193, que 
queda redactat de la manera següent:

«Clau C. Altres rendiments del capital mobiliari o 
rendes no incloses a les claus A, B o D» anteriors.

3. S’introdueixen les modificacions següents als dis-
senys físics i lògics del registre de tipus 2 (relació de per-
ceptors) aprovat a l’annex IX de la dita Ordre de 18 de 
novembre de 1999.

a) Se suprimeix el camp «% MULT. Percentatge mul-
tiplicador» (posicions 136-138), que s’ha d’emplenar amb 
zeros.

b) Es modifiquen les instruccions de formalització de 
les claus «B» i «C» i es crea una nova clau «D» al camp 
«CLAU DE PERCEPCIÓ» (posició 92), amb el contingut 
següent: 
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Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

92 Alfabètic. Clau B) Rendiments o rendes obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis diferents 
dels consignats a la clau D.

  Clau C) Altres rendiments del capital mobiliari o rendes no incloses a les claus A, B o D.
  Clau D) Rendiments o rendes obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis procedents 

d’entitats vinculades quan el perceptor sigui contribuent de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques. 

c) Es modifica el títol del segon grup dels tipus de rendiments que recull la relació del camp «NATURALESA» (posi-
cions 93-94), que queda redactat de la manera següent:

«Naturalesa associada a la clau de percepció B i D.»

d) Es modifica el codi de naturalesa «02» i es crea un nou codi de naturalesa «07» a l’apartat corresponent a «Natu-
ralesa associada a la clau de percepció A» del camp «NATURALESA» (posicions 93-94), amb el contingut següent:

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

93-94 Numèric. Naturalesa associada a la clau de percepció A
  02 Dividends i participacions en beneficis en qualsevol tipus d’entitat quan no escaigui la natu-

ralesa «07».
  07 Dividends i beneficis distribuïts per les institucions d’inversió col·lectiva.

 e) Es modifiquen els primers paràgrafs dels camps 
corresponents al tipus de registre «2», MEDIADOR (posi-
ció 76), CLAU CODI (posició 79), CODI EMISSOR (posició 
80-91), PAGAMENT (posició 95), TIPUS CODI (posició 96), 
CODI DE COMPTE VALORS (posició 97-116), PENDENT 
(posició 117) i EXERCICI MERITACIÓ (posició 118-121), que 
queda redactat de la manera següent:

«Només per a claus de percepció “A”, “B” o “D”.»

f) Es modifica el primer paràgraf del camp correspo-
nent al tipus de registre «2», INGRESSOS EXERCICIS 
ANTERIORS PER PERIODIFICACIÓ (posicions 182-194), 
que queda redactat de la manera següent:

«Només per a claus de percepció “B” o “D”.»

Disposició final cinquena. Modificació de l’Ordre de 7 de 
desembre de 2000, per la qual s’aprova el model 193 
simplificat, en pessetes i en euros, del resum anual de 
retencions i ingressos a compte sobre determinats 
rendiments del capital mobiliari de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques i sobre determinades 
rendes de l’impost sobre societats i de l’impost sobre 
la renda de no residents, corresponent a establiments 
permanents.

1. Se substitueix el full interior de relació nominativa 
de perceptors del model 193 en euros que figura a l’annex 
II de la dita Ordre de 7 de desembre de 2000 pel que figura 
a l’annex VII de la present Ordre. Aquest full consta de dos 
exemplars, un per a l’Administració i un altre per a l’inte-
ressat.

2. S’introdueixen les modificacions següents a les 
Instruccions per a la formalització del model 193 simplifi-
cat que figuren a l’annex II de la dita Ordre de 7 de desem-
bre de 1999.

a) S’afegeix una nova clau a la relació de claus alfa-
bètiques que s’inclou al final de les Instruccions per a la 
formalització del model 193 simplificat, amb el text 
següent:

«Clau D. Rendiments o rendes obtinguts per la 
cessió a tercers de capitals propis procedents d’enti-
tats vinculades quan el perceptor sigui contribuent 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Casella NATURALESA associada a aquesta clau:
Les mateixes que les recollides per a la clau B.»

b) Es modifica el títol corresponent a la clau B de la 
relació de claus alfabètiques que s’inclou al final de les 
Instruccions per a la formalització del model 193, que 
queda redactat de la manera següent:

«Clau B. Rendiments o rendes obtinguts per la 
cessió a tercers de capitals propis quan no corres-
ponguin a la clau D.»

c) Se suprimeix el text corresponent a la «Casella % 
mult. (percentatge multiplicador)» de l’apartat «Formalit-
zació dels fulls interiors de relació de perceptors», epígraf 
destinat a «Dades relatives als perceptors».

d) Es modifica el codi de naturalesa «02» i es crea un 
nou codi de naturalesa «07» a la «Clau A. Rendiments o 
rendes obtingudes per la participació en els fons propis 
de qualsevol entitat» de la relació de claus alfabètiques 
que s’inclou al final de les Instruccions per a la formalitza-
ció del model 193, amb els textos següents:

«02 Dividends i participacions en beneficis en 
qualsevol tipus d’entitat quan no escaigui la natura-
lesa “07”.

07 Dividends i beneficis distribuïts per les insti-
tucions d’inversió col·lectiva.»

e) Es modifica la redacció de la primera frase del text 
de la casella «PTE» (Pendent) de l’epígraf «Dades relatives 
als perceptors» de l’apartat «Formalització dels fulls inte-
riors de relació de perceptors», que queda redactat de la 
manera següent:

«aquesta casella només s’ha d’emplenar quan 
es tracti de perceptors a la casella «Clau perc.» dels 
quals s’hagin consignat les lletres A, B o D.»

f) Es modifica la redacció de la primera frase del text 
de la casella «Exerc. meritació» de l’epígraf «Dades relati-
ves als perceptors» de l’apartat «Formalització dels fulls 
interiors de relació de perceptors», que queda redactat de 
la manera següent:

«aquesta casella només s’ha d’emplenar quan 
es tracti de perceptors a la casella «Clau perc.» dels 
quals s’hagin consignat les lletres A, B o D.»

g) Es modifica el títol corresponent a la clau C de la 
relació de claus alfabètiques que s’inclouen al final de les 
Instruccions per a la formalització del model 193 simplifi-
cat, que queda redactat de la manera següent:
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«Clau C. Altres rendiments del capital mobiliari o 
rendes no incloses a les claus A, B o D» anteriors.

Disposició final sisena. Modificació de l’Ordre de 18 de 
novembre de 1999, per la qual s’aproven els models 
123, en pessetes i en euros, de declaració–document 
d’ingrés i els models 193, en pessetes i en euros, del 
resum anual de retencions i ingressos a compte sobre 
determinats rendiments del capital mobiliari de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques i sobre 
determinades rendes de l’impost sobre societats i de 
l’impost sobre la renda de no residents, corresponent 
a establiments permanents, i els models 124, en pes-
setes i en euros, de declaració–document d’ingrés i els 
models 194, en pessetes i en euros, del resum anual 
de retencions i ingressos a càrrec dels esmentats 
impostos derivats de la transmissió, amortització, 
reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol 
classe d’actius representatius de la captació i utilitza-
ció de capitals aliens, així com els dissenys físics i 
lògics per a la substitució dels fulls interiors dels 
esmentats models 193 i 194 per suports directament 
llegibles per ordinador.

1. Se substitueix el full interior de relació nomina-
tiva de perceptors del model 194 en euros que figura a 

l’annex VIII de la dita Ordre de 18 de novembre de 1999 
pel que figura a l’annex VIII de la present Ordre. Aquest 
full consta de dos exemplars, un per a l’Administració i 
un altre per a l’interessat.

2. S’introdueixen les modificacions següents a les Ins-
truccions per a la formalització del model 194 que figuren a 
l’annex VIII de la dita Ordre de 18 de novembre de 1999.

a) S’afegeix una nova casella a l’apartat «Formalitza-
ció dels fulls interiors», epígraf «Dades relatives als per-
ceptors», amb el contingut següent:

«Casella VINCULACIÓ: s’ha de consignar «V» en 
aquesta casella quan el perceptor sigui contribuent 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
si els rendiments de capital mobiliari declarats pro-
cedeixen d’entitats vinculades. En cas contrari, s’ha 
de deixar en blanc.»

b) Se suprimeix text corresponent a «Casella IMPORT 
REDUCCIONS», de l’apartat «Formalització dels fulls inte-
riors», epígraf «Dades relatives als perceptors».

3. S’introdueixen les modificacions següents als dis-
senys físics i lògics del registre de tipus 2 (relació de per-
ceptors) aprovat a l’annex X de la dita Ordre de 18 de 
novembre de 1999.

a) Es crea un nou camp amb el contingut següent: 

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

187 Alfabètic. VINCULACIÓ
  S’ha de consignar «V» quan el perceptor sigui contribuent de l’impost sobre la renda de les 

persones físiques, si els rendiments de capital mobiliari declarats procedeixen d’entitats 
vinculades. En cas contrari s’ha d’emplenar amb blancs.

 b) Se suprimeix el camp «IMPORT REDUCCIONS», 
posicions (144-156), que s’ha d’emplenar amb zeros.

c) Se suprimeix la referència a la quantia consignada 
al camp «IMPORT REDUCCIONS» que es fa al primer parà-
graf del camp «BASE DE RETENCIONS I INGRESSOS A 
COMPTE» (posicions 157-169).

Disposició final setena. Modificació de l’Ordre de 26 de 
novembre de 1999, per la qual s’aproven els models 
126, en pessetes i en euros, de declaració–document 
d’ingrés i els models 196, en pessetes i en euros, del 
resum anual de retencions i ingressos a compte de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, de 
l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de 
no residents corresponent a establiments permanents, 
en relació amb les rendes o rendiments del capital 

mobiliari obtinguts per la contraprestació derivada de 
comptes en tota classe d’institucions financeres, inclo-
ent-hi les basades en operacions sobre actius financers, 
així com els dissenys físics i lògics per a la presentació 
obligatòria dels esmentats models 196 per suport direc-
tament llegible per ordinador.

S’introdueixen les modificacions següents als dissenys 
físics i lògics al registre de tipus 2, registre de perceptor, 
que recull l’annex V de la dita Ordre de 26 de novembre de 
1999.

a) Es modifiquen la denominació i les instruccions de 
formalització del camp «RETRIBUCIÓ EN ESPÈCIE» (posici-
ons 192-200), que queden redactades de la manera 
següent: 

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

192-200 Numèric. RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE (valoració IRPF).

  
S’hi ha de consignar, sense signe i sense coma decimal, la valoració de la retribució en espè-

cie.

  En cas que el perceptor sigui un contribuent de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
aquesta valoració és el valor de mercat més l’ingrés a compte realitzat en cas que no hagi estat 
repercutit al perceptor de la renda.

  Quan hi hagi múltiples perceptors associats al compte, s’ha de consignar, per a cadascun d’ells, 
la retribució i, si s’escau, l’ingrés a compte que els sigui imputable, en funció de la seva parti-
cipació.

  Aquest camp se subdivideix en dos:

  192-198 Part entera de l’import de la valoració; si no té contingut s’ha d’emplenar amb zeros.

  199-200 Part decimal de l’import de la valoració; si no té contingut s’ha d’emplenar amb zeros.



4156 Dimarts 23 d’octubre 2007 Suplement núm. 31

b) Se suprimeixen la denominació i les instruccions de formalització del camp «REDUCCIONS DE LES RETRIBUCI-
ONS» (posicions 201-208), que s’ha d’emplenar amb zeros.

c) Es modifiquen les instruccions de formalització del camp base de l’ingrés a compte (posicions 209-217), que 
queda redactat de la manera següent:

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

209-217 Numèric. BASE DE L’INGRÉS A COMPTE
  S’ha de consignar, sense signe i sense coma decimal, la base de l’ingrés a compte.
  Aquest camp se subdivideix en dos:
  209-215 Part entera de l’import de la valoració; si no té contingut s’ha d’emplenar amb zeros.
  216-217 Part decimal de l’import de la valoració; si no té contingut s’ha d’emplenar amb zeros.

d) Se suprimeixen la denominació i les instruccions de formalització del camp «REDUCCIONS DE LES RENDES O 
RENDIMENTS DINERARIS» (posicions 162-171), que s’ha d’emplenar amb zeros.

e) Es modifiquen les instruccions de formalització del camp «BASE DE LA RETENCIÓ» (posicions 172-182), que 
queda redactat de la manera següent:

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

172-182 Alfanumèric. BASE DE LA RETENCIÓ.
  Camp alfanumèric d’11 posicions.
  Aquest camp se subdivideix en dos:
  172 SIGNE: camp alfabètic. S’hi ha de consignar una «N» quan l’import de la renda o ren-

diment del capital mobiliari obtingut sigui menor de 0 (zero); en qualsevol altre cas, el 
contingut d’aquest camp ha de ser un espai.

  173-182 IMPORT: s’hi ha de consignar, sense signe i sense coma decimal, la base de l’in-
grés a compte.

  Aquest camp se subdivideix en dos:
  173-180 Part entera de l’import de la valoració; si no té contingut s’ha d’emplenar amb 

zeros.
  181-182 Part decimal de l’import de la valoració; si no té contingut s’ha ‘emplenar amb 

zeros.

 Disposició final vuitena. Modificació de l’Ordre EHA/
3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova el 
model 198, de declaració anual d’operacions amb 
actius financers i altres valors mobiliaris, així com els 
dissenys físics i lògics per substituir-ne els fulls interi-
ors per suport directament llegible per ordinador i 
s’estableixen les condicions i el procediment per a la 
presentació telemàtica a través d’Internet i per tele-
procés i es modifiquen les ordres d’aprovació dels 
models de declaració 193, 296 i 347.

1. Se substitueix el full interior de relació de decla-
rats del model 198 que figura a l’annex I de la dita Ordre 

EHA/3895/2004 pel que figura a l’annex IX de la present 
Ordre. Aquest full consta de dos exemplars, un per a l’Ad-
ministració i un altre per a l’interessat.

2. A les Instruccions per emplenar el model 198 se 
suprimeix el text corresponent a «Casella IMPORT 
REDUCCIONS», de l’apartat «Emplenament dels fulls inte-
riors», epígraf «Dades relatives als perceptors».

3. Es modifiquen als dissenys físics i lògics del regis-
tre de tipus 2 (registre de declarat) aprovat a l’annex II de 
la dita Ordre EHA/3895/2004 la denominació i les instruc-
cions de formalització del camp «IMPORT REDUCCIÓ» 
(posicions 177-187), que queden redactades de la manera 
següent: 

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

177-187 – BLANCS

 Disposició final novena. Modificació de l’Ordre de 22 de 
desembre de 1999, per la qual s’aprova el model 345 
de declaració anual que han de presentar les entitats 
gestores de fons de pensions, els promotors de plans 
de pensions, les entitats acollides a sistemes alterna-
tius de cobertura de prestacions anàlogues a les dels 
plans de pensions i les mutualitats de previsió social, 
així com les condicions i els dissenys físics i lògics per 
a la substitució dels fulls interiors per suports directa-
ment llegibles per ordinador.

1. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat tercer, 
«Obligats a presentar el model 345», de la dita Ordre de 22 
de desembre de 1999, que queda redactat de la manera 
següent:

«Han de presentar aquesta declaració anual les 
persones o entitats a les quals es refereixen els arti-

cles 60, 62 i 72 i la disposició addicional del Regla-
ment de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial 
decret 1307/1988, de 30 de desembre, en la redacció 
que en fa el Reial decret 2281/1998, de 23 d’octubre, 
així com els apartats 5, 6 i 9 de l’article 69 del Regla-
ment de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de 
març.»

2. S’afegeixen dos nous guions a l’apartat tercer, 
«Obligats a presentar el model 345», de la dita Ordre de 22 
de desembre de 1999, amb la redacció següent:

«Les entitats asseguradores que comercialitzin 
els plans de previsió social empresarial i les assegu-
rances de dependència a què es refereix l’article 51 
de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques.
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Les entitats asseguradores que comercialitzin 
els plans individuals d’estalvi sistemàtic a què es 
refereix la disposició addicional tercera de la Llei 
35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques.»

Disposició final desena. Modificació de l’Ordre de 27 de 
juliol de 2001, per la qual s’aproven els models 043, 
044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 i 
651 en euros, i també el model 777, document d’ingrés 
o devolució en el cas de declaracions liquidacions 
extemporànies i complementàries, i per la qual s’esta-
bleix l’obligació d’utilitzar necessàriament els models 
en euros a partir de l’1 de gener de 2002.

1. El model 345, «Plans, fons de pensions, sistemes 
alternatius, mutualitats de previsió social i plans de previ-
sió assegurats. Declaració anual», aprovat per l’apartat 
novè de la dita Ordre de 27 de juliol de 2001, passa a 
denominar-se «Plans, fons de pensions, sistemes alterna-
tius, mutualitats de previsió social, plans de previsió asse-
gurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de 
previsió social empresarial i assegurances de dependèn-
cia. Declaració anual».

2. Se substitueix el full interior de relació de decla-
rats del model 345 que figura a l’annex XII de la dita Ordre 
de 27 de juliol de 2001 pel que figura a l’annex X de la 
present Ordre. Aquest full consta de dos exemplars, un 
per a l’Administració i un altre per a l’interessat.

3. S’introdueixen les modificacions següents a 
l’apartat «Claus i subclaus per a la formalització del model 
345» de les Instruccions per a la formalització del model 
345 que figuren a l’annex XII de la dita Ordre de 27 de 
juliol de 2001, per la qual s’aproven els models 043, 044, 
045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 i 651 en 
euros.

a) Es modifica el primer guió dels dos que figuren 
sota el títol «Important», que queda redactat de la manera 
següent:

«A totes i cadascuna de les aportacions, contri-
bucions o quantitats abonades detallades als fulls 
interiors del model 345 s’ha de consignar la clau 
alfabètica que en cada cas correspongui de les que 
s’indiquen a la llista següent. A les aportacions, con-
tribucions o quantitats abonades corresponents a 
les claus C, D, I i J s’ha de consignar la subclau 
numèrica que escaigui de les que, així mateix, s’hi 
indiquen.»

b) S’afegeixen tres noves claus i, si s’escau subclaus, 
amb el text següent:

«Plans individuals d’estalvi sistemàtic.

Clau I. Import total de les primes satisfetes a 
plans individuals d’estalvi sistemàtic.

Subclau 06: aquesta subclau s’ha de consignar 
en cas que siguin aportacions satisfetes pels prene-
dors als plans individuals d’estalvi sistemàtic a què 
es refereix la disposició addicional tercera de la Llei 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Subclau 07: aquesta subclau s’ha de consignar 
en cas que es tracti de contractes d’assegurances 
que es transformin en plans individuals d’estalvi 
sistemàtic a què es refereix la disposició transitòria 
catorzena de la Llei de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques. La consignació d’aquesta clau 
suposa la manifestació per part de l’entitat assegu-
radora que s’ha complert el requisit del límit anual 
màxim satisfet en concepte de primes a què es refe-
reix l’article 69.9.d) del Reglament de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques.

Plans de previsió social empresarial.

Clau J. Import de les primes satisfetes a plans de 
previsió social empresarial.

Subclau 08: aquesta subclau s’ha de consignar 
en cas que siguin aportacions satisfetes pels asse-
gurats dels plans de previsió social empresarial a 
què es refereix l’article 51.4 de la Llei de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques.

Subclau 09: aquesta subclau s’ha de consignar 
en cas que siguin contribucions als plans de previsió 
social empresarial a què es refereix l’article 51.4 de 
la Llei de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, que el prenedor hagi efectuat i s’imputin 
fiscalment als partícips.

S’han de consignar en registres independents, 
en funció de la subclau, les primes satisfetes a plans 
de previsió social empresarial que es constitueixin a 
favor de persones amb un grau de minusvalidesa 
física o sensorial igual o superior al 65 per cent, psí-
quica igual o superior al 33 per cent o amb incapaci-
tat declarada judicialment. Cal recordar que, en 
aquests supòsits, s’ha de consignar de manera obli-
gatòria el NIF del beneficiari. El minusvàlid ha d’ha-
ver estat designat beneficiari de manera única i 
irrevocable. En cas que el pagador de la prima sigui 
una persona diferent del minusvàlid, el pagament 
de la prima s’ha de consignar mitjançant un registre 
independent, i s’ha de fer constar la clau “J”, així 
com el NIF del beneficiari.

Assegurances de dependència.

Clau K. Import de les primes satisfetes a les 
assegurances de dependència.

S’ha de consignar l’import de les primes satisfe-
tes pels prenedors a les assegurances de dependèn-
cia a què es refereix l’article 51.5 de la Llei de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques.

S’han de consignar en registres independents les 
primes satisfetes a les assegurances de dependència 
de previsió assegurades que es constitueixin a favor 
de persones amb un grau de minusvalidesa física o 
sensorial igual o superior al 65 per cent, psíquica igual 
o superior al 33 per cent o amb incapacitat declarada 
judicialment. Cal recordar que, en aquests supòsits, 
s’ha de consignar de manera obligatòria el NIF del 
beneficiari. El pagador de la prima pot ser el mateix 
minusvàlid, un parent en línia directa o col·lateral fins 
al tercer grau inclusivament, així com el cònjuge o els 
qui els tinguin a càrrec seu en règim de tutela o acolli-
ment. El minusvàlid ha d’haver estat designat benefici-
ari de manera única i irrevocable. En cas que el paga-
dor de la prima sigui una persona diferent del 
minusvàlid, el pagament de la prima s’ha de consignar 
mitjançant un registre independent, i s’ha de fer cons-
tar la clau “K”, així com el NIF del beneficiari.»

c) Se substitueix l’últim paràgraf de les instruccions 
de formalització de «Claus i subclaus per a la formalitza-
ció del model 345», corresponents a les «Entitats gestores 
de fons de pensions», claus A i B, pel següent:

«S’han de consignar en registres independents, 
en funció de la clau A o B, segons correspongui, les 
quantitats abonades a favor de persones amb un 
grau de minusvalidesa física o sensorial igual o 
superior al 65 per cent, psíquica igual o superior al 
33 per cent o amb incapacitat declarada judicial-
ment. Cal recordar que, en aquests supòsits, s’ha de 
consignar de manera obligatòria el NIF del benefici-
ari. L’aportador pot ser el mateix minusvàlid, un 
parent en línia directa o col·lateral fins al tercer grau 
inclusivament, així com el cònjuge o els qui els tin-
guin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment o 
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un promotor. En cas que l’aportador, no promotor, 
sigui una persona diferent del minusvàlid, a més del 
NIF del beneficiari, s’ha de consignar la clau “A”.»

d) Se substitueix l’últim paràgraf de les instruccions 
de formalització de «Claus i subclaus per a la formalització 
del model 345 corresponents a les «Mutualitats de previsió 
social», claus E, F i G, pel següent:

«S’han de consignar en registres independents, 
en funció de les claus E, F, i G, segons correspongui, 
les quantitats abonades a favor de persones amb un 
grau de minusvalidesa física o sensorial igual o supe-
rior al 65 per cent, psíquica igual o superior al 33 per 
cent o amb incapacitat declarada judicialment. Cal 
recordar que, en aquests supòsits, s’ha de consignar 
de manera obligatòria el NIF del beneficiari. L’aporta-
dor pot ser el mateix minusvàlid, un parent en línia 
directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament, 
així com el cònjuge o els qui els tinguin a càrrec seu 
en règim de tutela o acolliment, o un promotor. El 
minusvàlid ha d’haver estat designat beneficiari de 
manera única i irrevocable. En cas que l’aportador, 
no promotor, sigui una persona diferent del minus-
vàlid, la seva aportació s’ha de consignar mitjan-
çant un registre independent, i s’ha de fer constar la 

clau “E” o “F” que correspongui, així com el NIF del 
beneficiari.»

4. Es modifica l’apartat «Formalització dels fulls interi-
ors» de les Instruccions per a la formalització del model 
345 que figuren a l’annex XII de l’Ordre de 27 de juliol de 
2001, per la qual s’aproven els models 043, 044, 045, 181, 
182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 i 651 en euros, i s’afe-
geix el text següent al contingut destinat a «Dades addicio-
nals»:

«Només per a la clau I
Casella “Data del pagament de la primera prima”. 

S’hi ha de consignar la data del pagament de la pri-
mera prima del pla individual d’estalvi sistemàtic o 
de l’assegurança de vida que s’hagi transformat en 
pla individual d’estalvi sistemàtic.»

5. S’introdueixen les modificacions següents als dis-
senys físics i lògics del registre de tipus 2 (registre de decla-
rats) aprovat a l’annex XIII de la dita Ordre de 27 de juliol de 
2001, per la qual s’aproven els models 043, 044, 045, 181, 
182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 i 651 en euros.

a) Es crea el següent camp nou: «DATA DE PAGA-
MENT DE LA PRIMERA PRIMA» només per a la clau I, amb 
el contingut següent: 

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

170-177 Numèric. DATA DE PAGAMENT DE LA PRIMERA PRIMA (només per a la clau I)
  Quan al camp clau (posició 82 del registre de tipus 2) s’hagi consignat I (plans individuals 

d’estalvi sistemàtic), s’ha de consignar en aquest camp la data de pagament de la primera 
prima del pla individual d’estalvi sistemàtic (subclau 06) o de l’assegurança de vida que 
s’hagi transformat en pla individual d’estalvi sistemàtic (subclau 07), amb indicació dels 
quatre dígits de l’any, els dos del mes (de 01 a 12) i els dos del dia (de 01 a 31) amb el 
format AAAAMMDD.

b) S’introdueixen tres noves lletres «I» i «k» al camp «CLAU», amb el contingut següent:

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

82 Alfabètic. Clau
  PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVI SISTEMÀTIC

I) Primes totals satisfetes a plans individuals d’estalvi sistemàtic.

PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL
J) Primes satisfetes a plans de previsió social empresarial.

  S’han de consignar en registres independents les primes satisfetes a les assegurances de 
dependència de previsió assegurades que es constitueixin a favor de persones amb un 
grau de minusvalidesa física o sensorial igual o superior al 65 per cent, psíquica igual o 
superior al 33 per cent o amb incapacitat declarada judicialment. Cal recordar que, en 
aquests supòsits, s’ha de consignar de manera obligatòria el NIF del beneficiari. El minus-
vàlid ha d’haver estat designat beneficiari de manera única i irrevocable. En cas que el 
pagador de la prima sigui una persona diferent del minusvàlid, el pagament de la prima 
s’ha de consignar mitjançant un registre independent, i s’ha de fer constar la clau «J», així 
com el NIF del beneficiari.

SEGUROS DE DEPENDÈNCIA
K) Primes satisfetes pels prenedors a les assegurances privades que cobreixin exclusiva-

ment el risc de dependència severa o de gran dependència esmentades a l’article 51.5 de 
la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

S’han de consignar en registres independents les primes satisfetes a les assegurances de 
dependència abans esmentades que es constitueixin a favor de persones amb un grau de 
minusvalidesa física o sensorial igual o superior al 65 per cent, psíquica igual o superior 
al 33 per cent o amb incapacitat declarada judicialment. Cal recordar que, en aquests 
supòsits, s’ha de consignar de manera obligatòria el NIF del beneficiari. El pagador de la 
prima pot ser el mateix minusvàlid, un parent en línia directa o col·lateral fins al tercer 
grau inclusivament, així com el cònjuge o els qui els tinguin a càrrec seu en règim de 
tutela o acolliment. El minusvàlid ha d’haver estat designat beneficiari de manera única i 
irrevocable. En cas que el pagador de la prima sigui una persona diferent del minusvàlid, 
el pagament de la prima s’ha de consignar mitjançant un registre independent, i s’ha de 
fer constar la clau «K», així com el NIF del beneficiari.
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 c) Se substitueix l’últim paràgraf de les instruccions 
de formalització del camp CLAU (posició 82), correspo-
nents a les «Entitats gestores de fons de pensions», pel 
següent:

«S’han de consignar en registres independents, 
en funció de la clau A o B, segons correspongui, les 
quantitats abonades a favor de persones amb un 
grau de minusvalidesa física o sensorial igual o 
superior al 65 per cent, psíquica igual o superior al 
33 per cent o amb incapacitat declarada judicial-
ment. Cal recordar que, en aquests supòsits, s’ha de 
consignar de manera obligatòria el NIF del benefici-
ari. L’aportador pot ser el mateix minusvàlid, un 
parent en línia directa o col·lateral fins al tercer grau 
inclusivament, així com el cònjuge o els qui els tin-
guin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment o 
un promotor. En cas que l’aportador, no promotor, 
sigui una persona diferent del minusvàlid, a més del 
NIF del beneficiari, s’ha de consignar la clau “A”.»

d) Se substitueix l’últim paràgraf de les instruccions 
de formalització del camp CLAU (posició 82) correspo-
nents a les «Mutualitats de previsió social», pel següent:

«S’han de consignar en registres independents, 
en funció de les claus E, F, i G, segons correspongui, 
les quantitats abonades a favor de persones amb un 
grau de minusvalidesa física o sensorial igual o 
superior al 65 per cent, psíquica igual o superior al 
33 per cent o amb incapacitat declarada judicial-
ment. Cal recordar que, en aquests supòsits, s’ha de 
consignar de manera obligatòria el NIF del benefici-
ari. L’aportador pot ser el mateix minusvàlid, un 
parent en línia directa o col·lateral fins al tercer grau 
inclusivament, així com el cònjuge o els qui els tin-
guin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment, o 
un promotor. El minusvàlid ha d’haver estat desig-
nat beneficiari de manera única i irrevocable. En cas 
que l’aportador, no promotor, sigui una persona 
diferent del minusvàlid, s’ha de consignar mitjan-
çant un registre independent la seva aportació, i s’ha 
de fer constar la clau “E” o “F” que correspongui, 
així com el NIF del beneficiari.»

e) S’introdueixen quatre noves subclaus «06», «07», 
«08» i «09» al camp «SUBCLAU» amb el contingut 
següent: 

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

83-84 Numèric. Subclaus a utilitzar a les primes satisfetes corresponents a la clau I:
06 S’ha de consignar aquesta subclau en el cas d’aportacions satisfetes pels prene-

dors als plans individuals d’estalvi sistemàtic a què es refereix la disposició addi-
cional tercera de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

07 S’ha de consignar aquesta subclau en el cas de les contribucions satisfetes pels 
prenedors als contractes d’assegurances que es transformin en plans individuals 
d’estalvi sistemàtic a què es refereix la disposició addicional catorzena de la Llei 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques. La consignació d’aquesta clau 
suposa la manifestació per part de l’entitat asseguradora que es compleix el requi-
sit del límit anual màxim satisfet en concepte de primes a què es refereix l’article 
69.9.d) del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Subclaus a utilitzar a les primes satisfetes corresponents a la clau J:
08 S’ha de consignar aquesta subclau en el cas d’aportacions satisfetes pels asse-

gurats dels plans de previsió social empresarial a què es refereix l’article 51.4 de 
la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

09 S’ha de consignar aquesta subclau en el cas de contribucions satisfetes pels pre-
nedors als plans de previsió social empresarial a què es refereix l’article 51.4 de la 
Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques que s’imputin fiscalment 
als partícips.

 Disposició final onzena. Modificació de l’Ordre 
HAC/3626/2003, de 23 de desembre, per la qual 
s’aproven els models de declaració 210, 215, 212, 211 i 
213 de l’impost sobre la renda de no residents, que 
s’han de fer servir per declarar les rendes obtingudes 
sense mediació d’establiment permanent, la retenció 
practicada en l’adquisició de béns immobles a no resi-
dents sense establiment permanent i el gravamen 
especial sobre béns immobles d’entitats no residents, 
així com el model de declaració 214, declaració simpli-
ficada de no residents dels impostos sobre el patri-
moni i sobre la renda de no residents; s’estableixen 
les condicions generals i el procediment per a la pre-
sentació telemàtica per Internet d’aquestes declaraci-
ons i altres normes referents a la tributació de no 
residents.

Se substitueixen els dissenys físics i lògics correspo-
nents al model 215 d’«Impost sobre la renda de no resi-
dents. No residents sense establiment permanent. Decla-

ració col·lectiva» que figuren a l’annex 7 de la dita Ordre 
HAC/3626/2003, de 23 de desembre, pels que recull l’an-
nex XI de la present Ordre.

Disposició final dotzena. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable per 
primera vegada a les declaracions que es presentin a par-
tir de l’1 de gener de 2008 en relació amb la informació 
corresponent a l’any 2007, a excepció del que estableix la 
disposició final desena, que és aplicable l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 d’octubre de 2007.–El vicepresident segon 
del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes 
Mira.

(Nota: Annexos no traduïts al català; vegeu l’edició en castellà de 
l’Ordre EHA/3021/2007, d’11 d’octubre, publicada en el BOE núm. 250,
de 18 d’octubre de 2007, pàg. 42317.) 


