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«Article 46. Recursos econòmics ordinaris del
Consorci.

1. Per a la cobertura dels riscos assumits pel
Consorci de Compensació d’Assegurances, aquest
disposa dels recursos següents:

a) Les primes que s’estableixin en les normes
que regulin la reassegurança o una altra forma de
suport.

b) Les primes que percebi en els casos en què
actuï com a assegurador directe.

c) Les aportacions a què fa referència l’article
onze de la Llei 87/1978, de 28 de desembre, d’as-
segurances agràries combinades, i les que, si s’es-
cau, l’Estat faci a l’efecte de mantenir l’equilibri tec-
nicofinancer adequat d’aquest ram d’assegura-
ment, així com el marge de solvència exigit al Con-
sorci per l’ordenament jurídic en matèria d’asse-
gurances.

d) Les quantitats que recobri en l’exercici del
dret de repetició i els interessos de demora que
li corresponguin de conformitat amb l’ordenament
jurídic.

e) Els productes i les rendes del seu patrimoni,
en la part imputable a aquesta activitat.

f) Els procedents dels crèdits, préstecs i altres
operacions financeres que pugui concertar.

g) Qualsevol altre ingrés que li correspongui
de conformitat amb la legislació vigent.

2. El Consorci de Compensació d’Assegurances
ha de constituir una provisió tècnica d’estabilització
que es dota amb els excedents que es produeixin
en el compte d’explotació de cada exercici i, si s’es-
cau, amb les consignacions a les quals es refereix
el paràgraf c) de l’apartat anterior, fins que aquesta
assoleixi, com a mínim, un import equivalent a la
suma de les primes meritades pel Consorci en els
últims cinc exercicis, inclòs el que es tanca.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 27 de desembre de 2001.
JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

MINISTERI D’HISENDA
829 RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2002, de la

Presidència de l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària, per la qual s’aproven el model
de so�icitud de devolució i el model de comu-
nicació de dades addicionals per l’impost sobre
la renda de les persones físiques, exercici 2001,
que poden utilitzar els contribuents no obligats
a declarar per l’esmentat impost que so�icitin
la devolució corresponent, i se’n determinen
el lloc, el termini i la forma de presentació, així
com les condicions per a la presentació tele-
màtica. («BOE» 13, de 15-1-2002.)

L’article 81 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre,
de l’impost sobre la renda de les persones físiques i

altres normes tributàries («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 10) estableix a l’apartat 1 que els contribuents que
no hagin de presentar declaració per aquest impost, en
els termes que estableix l’article 79.2 de la mateixa Llei,
i que hagin suportat retencions i ingressos a compte
i hagin efectuat pagaments fraccionats superiors a la
quota líquida total minorada en l’import de les deduc-
cions, per doble imposició de dividends i internacional,
poden dirigir una comunicació a l’Administració tributària
per so�icitar la devolució de la quantitat que sigui pro-
cedent. A aquests efectes, l’Administració tributària pot
requerir als contribuents que presentin una comunicació
i la informació i els documents que siguin necessaris
per a la pràctica de la devolució.

Amb aquesta finalitat, l’apartat 2 d’aquest article 81
habilita el president de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària per aprovar els models de comunicació, per
establir el termini i el lloc de presentació, així com per
determinar els casos i les condicions de presentació de
les comunicacions per mitjans telemàtics i els casos en
els quals les dades comunicades es poden entendre sub-
sistents per a anys successius, si el contribuent no comu-
nica que hi ha variació.

L’article 62 del Reglament de l’impost, aprovat en
l’article únic del Reial decret 214/1999, de 5 de febrer
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 9), completa la regulació
d’aquesta matèria disposant a l’apartat 1 que la comu-
nicació que han de presentar els contribuents no obligats
a declarar pot anar precedida de la tramesa al contri-
buent de les dades que estiguin en poder de l’Admi-
nistració tributària i afectin la determinació de la seva
quota líquida total de l’impost.

Per tant, s’ha de procedir a aprovar els models de
comunicació que han de presentar per a l’exercici 2001
els contribuents no obligats a declarar que so�icitin la
devolució que correspongui per raó dels pagaments a
compte efectuats, així com a la regulació de la resta
d’aspectes a què es refereixen els esmentats preceptes
legals i reglamentaris.

En aquest sentit, l’absència de canvis normatius sig-
nificatius en aquest àmbit de l’impost unida a l’expe-
riència gestora de la campanya passada aconsellen man-
tenir, pràcticament en la seva integritat, tant els models
com el procediment gestor utilitzats l’any anterior. En
conseqüència, en aquesta Resolució es procedeix a l’a-
provació diferenciada dels models 104 i 105, que repro-
dueixen l’estructura i els continguts dels utilitzats a la
campanya anterior, i es mantenen en tots els seus aspec-
tes el procediment de presentació, inclosa la possibilitat
d’efectuar la presentació dels models esmentats per via
telemàtica.

Això no obstant, ja que a partir de l’1 de gener
de 2002 el sistema monetari, d’acord amb el que disposa
l’article 23 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre,
sobre introducció de l’euro («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 18), utilitza exclusivament l’euro com a unitat de
compte i que tots els instruments jurídics que expressin
imports monetaris han d’utilitzar la unitat de compte euro
d’acord amb el que disposa l’article 3 d’aquesta Llei,
els imports monetaris que s’hagin de consignar en el
model 105 de comunicació de dades addicionals s’han
d’expressar en aquesta unitat de compte.

Per tot això, en ús de les autoritzacions esmentades,
es procedeix a dictar el següent:

Primer. Aprovació del model de so�icitud de devo-
lució i del model de comunicació de dades addicionals
per l’impost sobre la renda de les persones físiques
corresponent a l’exercici de 2001 per a contribuents
no obligats a declarar.

1. S’aproven el model de so�icitud de devolució i
el model de comunicació de dades addicionals a què
es refereixen els articles 81 de la Llei 40/1998, de 9
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de desembre, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques i altres normes tributàries, i 62 del Reglament
de l’impost esmentat, mitjançant els quals els contri-
buents no obligats a declarar, en els termes de l’arti-
cle 79.2 i 3 de l’esmentada Llei i de l’article 59 del
Reglament esmentat, poden so�icitar la devolució que
correspongui per l’impost sobre la renda de les persones
físiques, exercici 2001, que figuren com a annex d’a-
questa Resolució, consistents en:

Model 104: «Impost sobre la renda de les persones
físiques. Exercici 2001. Contribuents no obligats a pre-
sentar declaració. So�icitud de devolució». Aquest
model, que es reprodueix a l’annex I, consta de dos exem-
plars, un per a l’Administració i un altre per al contribuent.

Model 105: «Impost sobre la renda de les persones
físiques. Exercici 2001. Contribuents no obligats a pre-
sentar declaració. Comunicació de dades addicionals».
Aquest model, que es reprodueix a l’annex II, consta,
així mateix, de dos exemplars, un per a l’Administració
i un altre per al contribuent.

2. S’aprova el sobre de retorn on s’han d’incloure
els models anteriors per a la seva presentació que, així
mateix, figura a l’annex III d’aquesta Resolució.

3. Igualment, són vàlides les so�icituds de devolució
i comunicació de dades addicionals que es presentin
en els models que, ajustats als continguts aprovats per
a ells en aquest apartat, es generin exclusivament mit-
jançant la utilització del mòdul d’impressió desenvolupat
a aquests efectes per l’Agència Estatal d’Administració
Tributària.

Segon. Utilització del model de so�icitud de devo-
lució i del model de comunicació de dades addicionals.

1. La so�icitud de devolució, ajustada al model 104,
l’han de presentar, amb caràcter general, tots els con-
tribuents no obligats a presentar declaració per l’impost
sobre la renda de les persones físiques que vulguin so�i-
citar la devolució que sigui procedent per l’esmentat
impost corresponent a l’exercici de 2001.

Les dades consignades en aquest document es poden
considerar subsistents per a anys successius, a efectes
de determinar i efectuar la devolució que sigui procedent,
llevat que el contribuent comuniqui en temps i forma
alguna variació en aquestes dades.

2. La comunicació de dades addicionals l’han de
presentar els contribuents no obligats a declarar que,
en so�icitar la devolució, necessitin comunicar a l’Ad-
ministració tributària les dades fiscals contingudes en
el model 105 relatives a rendes, despeses, reduccions
en la base imposable o deduccions de quota que tinguin
rellevància a l’hora de determinar l’import de la devolució
que sigui procedent.

En particular, la comunicació l’han de presentar obli-
gatòriament els contribuents que percebin pensions
compensatòries o anualitats per aliments no exemptes
o als quals s’hagin d’imputar rendes immobiliàries deri-
vades de la titularitat d’un únic immoble urbà diferent
de l’habitatge habitual.

3. No obstant el que disposa el número 1 anterior,
no han d’emplenar el model 104 els contribuents als
quals l’Administració tributària remeti el document
corresponent i sobre de retorn on constin les dades
comunicades o, si s’escau, declarades en l’exercici ante-
rior relatives a les seves circumstàncies personals i fami-
liars, modalitat de so�icitud de devolució i règim de tri-
butació, assignació tributària, residència a Ceuta o Melilla
i número de compte corrent per a la devolució, sempre
que sigui procedent aplicar la totalitat d’aquestes en
l’exercici de 2001 i no estiguin obligats a declarar per
l’exercici esmentat.

En aquest cas, el contribuent pot so�icitar la devolució
que sigui procedent per l’exercici de 2001 enviant el

dit document degudament signat, en els termes que esta-
bleixen els números 1 i 2 de l’apartat tercer d’aquesta
Resolució, en el sobre de retorn corresponent adreçat
a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, apartat de
correus F. D. número 30.000, Delegació Provincial, o
bé, lliurant-lo personalment en qualsevol delegació o
administració de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària. També es pot so�icitar la devolució mitjançant
una trucada al Centre d’Atenció Telefònica de Gestió
Tributària, número de telèfon 901 200 345. A aquests
efectes, l’Agència Estatal d’Administració Tributària ha
d’adoptar les mesures de control necessàries que per-
metin garantir la identitat de la persona o les persones
que efectuen la so�icitud de devolució, així com la con-
servació d’aquesta so�icitud.

Si alguna de les dades contingudes al document
remès per l’Administració ha variat respecte de les comu-
nicades o, si s’escau, declarades en l’exercici anterior
i no és procedent aplicar-la a l’exercici de 2001 o si
s’ha de comunicar en relació amb l’exercici esmentat
alguna dada addicional de caràcter fiscal mitjançant el
model 105, per so�icitar la devolució que correspongui
a aquest exercici d’acord amb el procediment que regula
aquesta Resolució s’ha de presentar el model 104 i, si
s’escau, el model 105.

Tercer. Emplenament i forma de presentació de la
so�icitud de devolució i la comunicació de dades addi-
cionals.

1. El contribuent no obligat a declarar per l’impost
sobre la renda de les persones físiques que vulgui so�i-
citar la devolució que correspongui per aquest impost
i necessiti presentar la so�icitud de devolució corres-
ponent mitjançant el model 104, d’acord amb el que
disposa l’apartat anterior, ha d’emplenar totes les dades
que l’afectin de les recollides en el model esmentat, inclo-
ses, si s’escau, les relatives al cònjuge no separat legal-
ment, així com als fills o altres descendents solters i
ascendents que hi convisquin.

Les so�icituds de devolució dels fills menors d’edat
o majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a
pàtria potestat prorrogada o rehabilitada integrats en
una unitat familiar han d’anar signades pel pare o la
mare en representació del contribuent.

2. No obstant això, tractant-se de contribuents inte-
grats en unitats familiars, en els termes de l’article 68
de la Llei de l’impost, en les quals cap dels seus membres
no estigui obligat a declarar i so�icitin la devolució que
correspongui, la so�icitud es pot efectuar en un únic
model 104.

Els dos cònjuges, en cas de matrimoni, o el pare o
la mare, en un altre cas, han de signar la so�icitud de
devolució de la unitat familiar, actuant en nom propi
i en representació dels contribuents menors d’edat i dels
majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria
potestat prorrogada o rehabilitada integrats a l’esmen-
tada unitat familiar, en els termes de l’article 44 de la
Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària.

3. Amb independència de la modalitat de so�icitud
de devolució emplenada, individual o de la unitat familiar,
la comunicació de dades addicionals, model 105, l’ha
d’efectuar, de forma individual, cada component de la
unitat familiar que necessiti formular la comunicació de
dades esmentada.

4. La so�icitud de devolució, model 104, es pre-
senta en el seu sobre de retorn corresponent. La comu-
nicació de dades addicionals, model 105, es presenta,
si s’escau, juntament amb la so�icitud de devolució,
model 104, i es fa servir el mateix sobre de retorn per
a totes dues. Si el model 104 es presenta per la unitat
familiar, al mateix sobre de retorn s’hi inclouen aquest
model i els models 105 que, si s’escau, hagin emplenat
tots els membres de la unitat familiar.
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Quart. Lloc de presentació de la so�icitud de devo-
lució i de la comunicació de dades addicionals.—El sobre
de retorn amb el model 104 i, si s’escau, el model o
els models 105 emplenats en els termes que estableix
l’apartat anterior, s’envien per correu adreçat a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, apartat de correus
F. D. número 30.000, Delegació Provincial. El sobre de
retorn també es pot presentar lliurant-lo personalment
en qualsevol delegació o administració de l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària.

Cinquè. Utilització de les etiquetes identificatives.

1. En la presentació individual de la so�icitud de
devolució, el contribuent ha d’adherir la seva etiqueta
identificativa a l’espai reservat a aquest efecte dins del
model 104. Si el contribuent no té etiquetes identifi-
catives, s’ha de posar en contacte amb la delegació de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària o adminis-
tracions d’aquesta en la demarcació territorial de la qual
tingui el seu domicili fiscal perquè li facilitin les etiquetes
esmentades.

2. En la presentació de la so�icitud de devolució
corresponent a unitats familiars integrades per ambdós
cònjuges no separats legalment, cada un d’ells ha d’ad-
herir a l’espai reservat a aquest efecte la seva respectiva
etiqueta identificativa.

En els casos de separació legal o d’inexistència de
vincle matrimonial, s’ha d’adherir l’etiqueta identificativa
del pare o la mare que forma amb tots els fills la unitat
familiar.

Sisè. Condicions generals per a la presentació tele-
màtica de la so�icitud de devolució i de la comunicació
de dades addicionals.

1. La presentació de la so�icitud de devolució ajus-
tada al model 104 i, si s’escau, la comunicació de dades
addicionals ajustada al model 105, també es pot efectuar
per via telemàtica. La presentació està subjecta al com-
pliment de les condicions generals següents:

a) El contribuent ha de disposar de número d’iden-
tificació fiscal (NIF). En el cas de so�icitud de devolució
corresponent a una unitat familiar integrada pels dos
cònjuges, tots dos han de disposar del número d’iden-
tificació fiscal (NIF) respectiu.

b) El contribuent ha de tenir insta�at al navegador
un certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda,
d’acord amb el procediment que estableixen els
annexos III, VI i VII de l’Ordre de 24 d’abril de 2000,
per la qual s’estableixen les condicions generals i el pro-
cediment per a la presentació telemàtica de declaracions
de l’impost sobre la renda de les persones físiques («But-
lletí Oficial de l’Estat» del 29). En el cas de so�icitud
de devolució corresponent a una unitat familiar integrada
per ambdós cònjuges, tots dos han d’haver obtingut el
corresponent certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la
Moneda.

c) Si el presentador és una persona o una entitat
autoritzada per presentar declaracions o comunicacions
en representació de terceres persones, d’acord amb les
condicions i el procediment a què es refereix l’apartat
vuitè d’aquesta Resolució, ha de tenir insta�at al nave-
gador el seu certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la
Moneda d’acord amb el procediment que estableix l’an-
nex III de l’Ordre de 24 d’abril de 2000 esmentada.

d) Per efectuar la presentació telemàtica de la so�i-
citud de devolució i, si s’escau, la comunicació de dades
addicionals, el contribuent o, si s’escau, el presentador
autoritzat, ha d’utilitzar prèviament un programa d’ajuda
per obtenir el fitxer amb les dades que s’han de trans-

metre. Aquest programa d’ajuda pot ser el desenvolupat
per l’Agència Estatal d’Administració Tributària a aquests
efectes o un altre que obtingui un fitxer amb el mateix
format.

e) Els contribuents que optin per aquesta modalitat
de presentació han de tenir en compte les normes tèc-
niques que es requereixen per efectuar la presentació
i que recull l’annex II de l’Ordre de 24 d’abril de 2000.

2. En els casos en els quals es detectin anomalies
de tipus formal en la transmissió telemàtica de so�icituds
de devolució i, si s’escau, comunicacions de dades addi-
cionals, aquesta circumstància s’ha de posar en coneixe-
ment del presentador pel mateix sistema mitjançant els
missatges d’error corresponents perquè es procedeixi
a esmenar-les.

Setè. Procediment per a la presentació telemàtica
de la so�icitud de devolució i de la comunicació de dades
addicionals.—El procediment per a la presentació tele-
màtica de la so�icitud de devolució i, si s’escau, de la
comunicació de dades addicionals és el següent:

1r El contribuent es posa en comunicació amb l’A-
gència Estatal d’Administració Tributària a través d’In-
ternet o qualsevol altra via equivalent que permeti la
connexió, a l’adreça: https://aeat.es. Una vegada selec-
cionada la modalitat de so�icitud que s’ha de transmetre,
introdueix les quatre lletres impreses a la seva etiqueta
identificativa. En el cas de so�icitud de devolució corres-
ponent a una unitat familiar integrada per ambdós còn-
juges, introdueix, a més, les quatre lletres impreses a
l’etiqueta identificativa corresponent al cònjuge.

2n A continuació procedeix a transmetre la so�i-
citud de devolució i, si s’escau, la comunicació de dades
addicionals amb la signatura digital, generada en selec-
cionar el certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbri-
ca Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda
i prèviament insta�at a l’ordinador a aquest efecte.

Si la so�icitud de devolució és individual es requereix
una única signatura. En el cas de so�icitud de devolució
corresponent a una unitat familiar integrada per ambdós
cònjuges, s’ha de seleccionar addicionalment el certificat
corresponent al cònjuge, insta�at prèviament a l’ordi-
nador a aquest efecte.

Si el presentador és una persona o una entitat auto-
ritzada per presentar so�icituds de devolució i comu-
nicacions de dades addicionals en nom de terceres per-
sones, es requereix una única signatura, la corresponent
al seu certificat.

3r Si la so�icitud és acceptada, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària li torna en pantalla les dades
de la so�icitud validades amb un codi electrònic de 16
caràcters, a més de la data i l’hora de presentació.

En el cas que la so�icitud es rebutgi es mostra en
pantalla la descripció dels errors detectats. En aquest
cas, s’ha de procedir a reparar-los amb el programa d’a-
juda amb què es va generar el fitxer, o al formulari d’en-
trada, o repetint la presentació si l’error és originat per
un altre motiu.

El presentador ha d’imprimir i conservar la so�icitud
acceptada, degudament validada amb el codi electrònic
corresponent.

Vuitè. Convenis o acords de co�aboració.—El pro-
cediment i les condicions per a la subscripció dels con-
venis o els acords de co�aboració perquè les entitats
incloses en la co�aboració en la gestió tributària puguin
presentar per via telemàtica declaracions o comunica-
cions en representació de terceres persones, és el que
preveuen l’apartat setè i la disposició addicional tercera
de l’Ordre de 21 de desembre de 2000, per la qual
s’estableixen les condicions generals i el procediment
per a la presentació telemàtica per Internet de les decla-
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racions corresponents als models 117, 123, 124, 126,
128, 216, 131, 310, 311, 193, 198, 296 i 345 («Butlletí
Oficial de l’Estat» del 28).

Novè. Validació dels certificats X.509.V3 expedits
per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa
de la Moneda.—Els certificats X.509.V3 expedits per la
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la
Moneda a l’empara de la normativa tributària abans d’en-
trar en vigor aquesta Resolució, són vàlids, sempre que
estiguin en vigor, a efectes de la presentació telemàtica
de les so�icituds de devolució i comunicació de dades
addicionals que es preveuen en aquesta Resolució.

Desè. Termini de presentació de la so�icitud de
devolució i de la comunicació de dades addicionals.—La
presentació de la so�icitud de devolució i, si s’escau,
de la comunicació de dades addicionals tant en imprès
com per via telemàtica s’ha de fer en el termini comprès
entre els dies 1 de març i 16 d’abril de 2002.

Aquest termini també és aplicable als contribuents
als quals es refereix el número 3 de l’apartat segon d’a-
questa Resolució en relació amb les actuacions que s’hi
assenyalen.

Onzè. Contribuents obligats a presentar declaració
per l’impost sobre la renda de les persones físiques.—En

el cas que el contribuent que hagi presentat la so�icitud
de devolució corresponent estigui obligat a declarar, d’a-
cord amb el que disposa l’article 79 de la Llei de l’impost,
l’Administració tributària li ha de comunicar l’obligació
de presentar la declaració corresponent per l’impost
sobre la renda de les persones físiques, i la falta de
recepció de la comunicació no exonera el contribuent
de la seva obligació de declarar. En aquest cas, la decla-
ració s’ha de presentar en el termini, el lloc i la forma
que, amb caràcter general per als contribuents obligats
a declarar, estableixi el ministre d’Hisenda.

A aquests efectes, la presentació de la declaració és
necessària per obtenir devolucions per raó dels paga-
ments a compte efectuats, d’acord amb el que disposa
l’article 59.3 del Reglament de l’impost.

Dotzè. Final.—Aquesta Resolució entra en vigor l’en-
demà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.

Madrid, 8 de gener de 2002.—El president, Estanislao
Rodríguez-Ponga y Salamanca.

Ilms. Srs. Director de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i Director General de Tributs.
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Domicili actual del cònjuge (si és diferent del domicili del contribuent)

NIF Primer cognom

Segon cognom Nom

Comunitat/Ciutat autònoma de residència el 2001 .........

Grau de minusvalidesa (%)......................................

Telèfons de
contacte
(prefixos inclosos)

Signatura del cònjuge:

10

11

Any de naixement (amb 4 xifres) ............................

Grau de minusvalidesa (%).......................................

12Comunitat/Ciutat autònoma de residència el 2001 .........

Altres
situacions

65

71

62

68

64

70

63

69

Convivència
Vinculació

(* )Any de naixement

72

73

74

75

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa del cònjuge (obligatòria en cas de sol·licitud de
devolució de la unitat familiar. En altre cas, s’han d’emplenar les dades se sol·liciten a continuació).

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa del contribuent.

Atenció: L’etiqueta és obligatòria. Si conté dades errònies, ratlleu-les
i consigneu les dades correctes en el revers del sobre de retorn.

0501

Estat civil (a 31-12-2001)

07

06

Any de naixement
(amb 4 xifres)

Divorciat/da
o separat/da

legalmentViudo/aCasat/daSolter/a

� Contribuent

� Cònjuge del contribuent (dades obligatòries en cas de matrimoni no separat legalment)

Signatura del contribuent:

� Data i signatura

� Modalitat de la sol·licitud de devolució i règim de tributació

� Ascendents més grans de 65 anys o minusvàlids que depenen i conviuen amb el/s contribuent/s almenys la meitat del període impositiu

� Fills i altres descendents solters que conviuen amb el/s contribuent/s

Agència Tributària Número de referència:

Lloc i data:

(* ) Aquesta casella no s’ha d’emplenar quan es tracti de fills o descendents comuns del contribuent  i del cònjuge.

(* ) En aquesta casella s’ha de consignar la clau «1» si es tracta d’un ascendent (pare, avi...) del contribuent o la clau «2» si es tracta d’un ascendent del cònyuge.

Entitat Sucursal DC Número de compte
Codi compte client (CCC)Contribuent:

Entitat Sucursal DC Número de compte
Codi compte client (CCC)Cònjuge:

� Compte corrent per a la devolució (obligatori)

Via pública Núm. Esc. Pis Porta

Municipi Província C. postal

Impost sobre la renda de les persones físiques. Exercici 2001

Contribuents no obligats a presentar declaració

Sol·licitud de devolució
Espai reservat per a numeració per codi de barres

08

09
Telèfon 1r:

Telèfon 2n:

0302 04

25

31

37

43

49

24

30

36

42

48

Vinculació
(* )

23

29

35

41

47

Minusvalidesa
(%)

22

28

34

40

46

Any de naixement

Exemplar per a l’Administració

Model

104

NIF

1r

2n

3r

4t

5è

6è

20

26

32

38

44

Primer cognom, segon cognom i nom (per aquest ordre)

21

27

33

39

45

NIF

60

66

61

67

Primer cognom, segon cognom i nom (per aquest ordre)

{
b) Sol·licitud individual del contribuent (única modalitat possible en cas de contribuents no integrats en cap unitat familiar) ...............................................................................

a) Sol·licitud de la unitat familiar ..............................................
(modalitat opcional per a contribuents integrats en unitats
familiars en què cap dels membres estigui obligat
a presentar declaració)

Marqueu amb una «X» la casella corresponient a l’opció que preferiu.
(Vegeu instruccions). Sol·licitud de la devolució o les devolucions que calculi l’Agència Tributària

d’acord amb l’opció econòmicament més favorable .........................................................................

Sol·licitud de devolució dels membres de la unitat familiar en régim de tributació individual .....................

Sol·licitud de devolució dels membres de la unitat familiar en règim de tributació conjunta.......................

Si voleu que es destini un 0,5239 per 100 de la quota
íntegra al sosteniment econòmic de l’Església catòlica,
marqueu la casella o les caselles que corresponguin.
(Vegeu instruccions).

� Assignació tributària a l’Església catòlica
En tributació individual

Contribuent Cònjuge

Assenyaleu, referit al dia 31-12-2000, el temps de residència a
Ceuta o a Melilla de cada una de les persones que s’indiquen, i
consigneu en cada cas la clau que sigui procedent de les dues
següents:
Clau «1».  Residència inferior a 5 anys.

� Residents a Ceuta o Melilla

Cònjuge:Contribuent: 82 83

7776

Si voleu que es destini un 0,5239 per 100 de la quota ínte-
gra a col·laborar en fins socials (organitzacions no
governamentals d’acció social i de cooperació al
desenvolupament per a la realització de programes socials),
marqueu la casella o les caselles que corresponguin.
(Vegeu instruccions).

� Assignació de quantitats a fins socials
En tributació individual

Contribuent Cònjuge 8079

(Opció independent i compatible amb l’assignació tributària a l’Església catòlica).

€ €

13Cònjuge no resident que no és contribuent de l’IRPF ..............
S’ha de marcar aquesta casella amb «X» si el cònjuge no és resident
en territori espanyol i, a més, no és contribuent de l’IRPF.

5554535250 51

Fill 6è

89

Fill 1r

84

Fill 2n

85

Fill 3r

86

Fill 4t

87

Fill 5è

88

En tributació conjunta

78

En tributació conjunta

81

Minusvalidesa
(%)

ANNEX I

Model 104. Impost sobre la renda de les persones físiques. Exercici 2001.
Contribuents no obligats a presentar declaració. Sol·licitud de devolució.
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Domicili actual del cònjuge (si és diferent del domicili del contribuent)

NIF Primer cognom

Segon cognom Nom

Comunitat/Ciutat autònoma de residència el 2001 .........

Grau de minusvalidesa (%)......................................

Telèfons de
contacte
(prefixos inclosos)

Signatura del cònjuge:

10

11

Any de naixement (amb 4 xifres) ............................

Grau de minusvalidesa (%).......................................

12Comunitat/Ciutat autònoma de residència el 2001 .........

Altres
situacions

65

71

62

68

64

70

63

69

Convivència
Vinculació

(* )Any de naixement

72

73

74

75

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa del cònjuge (obligatòria en cas de sol·licitud de
devolució de la unitat familiar. En altre cas, s’han d’emplenar les dades se sol·liciten a continuació).

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa del contribuent.

Atenció: L’etiqueta és obligatòria. Si conté dades errònies, ratlleu-les
i consigneu les dades correctes en el revers del sobre de retorn.

0501

Estat civil (a 31-12-2001)

07

06

Any de naixement
(amb 4 xifres)

Divorciat/da
o separat/da

legalmentViudo/aCasat/daSolter/a

� Contribuent

� Cònjuge del contribuent (dades obligatòries en cas de matrimoni no separat legalment)

Signatura del contribuent:

� Data i signatura

� Modalitat de la sol·licitud de devolució i règim de tributació

� Ascendents més grans de 65 anys o minusvàlids que depenen i conviuen amb el/s contribuent/s almenys la meitat del període impositiu

� Fills i altres descendents solters que conviuen amb el/s contribuent/s

Agència Tributària Número de referència:

Lloc i data:

(* ) Aquesta casella no s’ha d’emplenar quan es tracti de fills o descendents comuns del contribuent  i del cònjuge.

(* ) En aquesta casella s’ha de consignar la clau «1» si es tracta d’un ascendent (pare, avi...) del contribuent o la clau «2» si es tracta d’un ascendent del cònyuge.

Entitat Sucursal DC Número de compte
Codi compte client (CCC)Contribuent:

Entitat Sucursal DC Número de compte
Codi compte client (CCC)Cònjuge:

� Compte corrent per a la devolució (obligatori)

Via pública Núm. Esc. Pis Porta

Municipi Província C. postal

Impost sobre la renda de les persones físiques. Exercici 2001

Contribuents no obligats a presentar declaració

Sol·licitud de devolució
Espai reservat per a numeració per codi de barres

08

09
Telèfon 1r:

Telèfon 2n:

0302 04

25

31

37

43

49

24

30

36

42

48

Vinculació
(* )

23

29

35

41

47

Minusvalidesa
(%)

22

28

34

40

46

Any de naixement

Exemplar per al contribuent

Model

104

NIF

1r

2n

3r

4t

5è

6è

20

26

32

38

44

Primer cognom, segon cognom i nom (per aquest ordre)

21

27

33

39

45

NIF

60

66

61

67

Primer cognom, segon cognom i nom (per aquest ordre)

{
b) Sol·licitud individual del contribuent (única modalitat possible en cas de contribuents no integrats en cap unitat familiar)...............................................................................

a) Sol·licitud de la unitat familiar ..............................................
(modalitat opcional per a contribuents integrats en unitats
familiars en què cap dels membres estigui obligat
a presentar declaració)

Marqueu amb una «X» la casella corresponient a l’opció que preferiu.
(Vegeu instruccions). Sol·licitud de la devolució o les devolucions que calculi l’Agència Tributària

d’acord amb l’opció econòmicament més favorable .........................................................................

Sol·licitud de devolució dels membres de la unitat familiar en régim de tributació individual .....................

Sol·licitud de devolució dels membres de la unitat familiar en règim de tributació conjunta.......................

Si voleu que es destini un 0,5239 per 100 de la quota
íntegra al sosteniment econòmic de l’Església catòlica,
marqueu la casella o les caselles que corresponguin.
(Vegeu instruccions).

� Assignació tributària a l’Església catòlica
En tributació individual

Contribuent Cònjuge

Assenyaleu, referit al dia 31-12-2000, el temps de residència a
Ceuta o a Melilla de cada una de les persones que s’indiquen, i
consigneu en cada cas la clau que sigui procedent de les dues
següents:
Clau «1».  Residència inferior a 5 anys.

� Residents a Ceuta o Melilla

Cònjuge:Contribuent: 82 83

7776

Si voleu que es destini un 0,5239 per 100 de la quota ínte-
gra a col·laborar en fins socials (organitzacions no
governamentals d’acció social i de cooperació al
desenvolupament per a la realització de programes socials),
marqueu la casella o les caselles que corresponguin.
(Vegeu instruccions).

� Assignació de quantitats a fins socials
En tributació individual

Contribuent Cònjuge 8079

(Opció independent i compatible amb l’assignació tributària a l’Església catòlica).

€ €

13Cònjuge no resident que no és contribuent de l’IRPF ..............
S’ha de marcar aquesta casella amb «X» si el cònjuge no és resident
en territori espanyol i, a més, no és contribuent de l’IRPF.

5554535250 51

Fill 6è

89

Fill 1r

84

Fill 2n

85

Fill 3r

86

Fill 4t

87

Fill 5è

88

En tributació conjunta

78

En tributació conjunta

81

Minusvalidesa
(%)
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Agència Tributària Instruccions per emplenar el model 104

ros bruts anuals, sempre que, a més, concorrin les circumstàncies asse-
nyalades en els punts 3, 4 i 5 anteriors.

����� Important: Cap de les quanties o límits indicats anteriorment s’incre-
menta o s’amplia en cas de tributació conjunta d’unitats familiars.

Modalitats de presentació del model 104
Tots els contribuents no obligats a presentar la declaració de l’impost sobre
la renda de les persones físiques (IRPF) poden presentar el model 104 de
forma individual (sol·licitud individual). No obstant això, els contribuents inte-
grats en una unitat familiar en que cap dels seus membres estigui obligat a
presentar la declaració, poden presentar la sol·licitud de devolució correspo-
nent a tots en un únic imprès (sol·licitud de la unitat familiar).
Tingueu en compte, als efectes de l’IRPF, que hi ha dues modalitats d’unitat
familiar, a saber:

1a En cas de matrimoni, la unitat familiar està integrada pels cònjuges no
separats legalment i, si n’hi ha, els fills menors d’edat, excepte els que
visquin independentment dels pares amb el seu consentiment, així
com els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria
potestat prorrogada o rehabilitada.

2a Si no hi ha matrimoni o en els casos de separació legal, la unitat fami-
liar està formada pel pare o la mare i la totalitat dels fills que convis-
quin amb l’un o amb l’altre i compleixin els requisits assenyalats per a
la modalitat anterior.

����� Atenció: Qualsevol altra agrupació familiar diferent de les anteriors no
constitueix unitat familiar a efectes de l’IRPF.

Termini per presentar el model 104
El model 104 s’ha de presentar en el termini comprès entre els dies 1 de
març i 16 d’abril de l’any 2002.

Lloc de presentació del model 104
El model 104 (exemplar per a l’Administració) es pot enviar per correu
dirigit a l’Agència Tributària (Apartat F.D. núm. 30.000. Delegació Pro-
vincial), utilitzant el sobre de retorn que s’inclou juntament amb aques-
tes instruccions i que no necessita franqueig.
No obstant això, el model 104 també es pot presentar personalment en qual-
sevol delegació o administració de l’Agència Tributària.

Tramitació de les sol·licituds de devolució
Una vegada rebuda la sol·licitud de devolució (model 104), així com, si s’es-
cau, la comunicació de dades addicionals (model 105), l’Administració tribu-
tària ha d’efectuar la devolució que sigui procedent, tenint en compte també
les dades i els antecedents que estiguin en poder seu.
Aquesta devolució, si escau, s’ha de fer abans del dia 18 de juny de l’any
2002. Transcorreguda aquesta data sense que s’hagi ordenat el pagament
de la devolució corresponent per una causa imputable a l’Administració tri-
butària, el contribuent té dret, sense necessitat de reclamar-ho, que se li
abonin interessos de demora des de la data esmentada.
A més, l’Administració tributària ha de comunicar al contribuent, als efec-
tes merament informatius, el resultat dels càlculs efectuats que determi-
nen l’import de la devolució o la improcedència d’aquesta. Si el contribu-
ent no està d’acord amb el contingut de la comunicació, disposa d’un ter-
mini de tres mesos, a comptar des de la recepció, per sol·licitar que l’Ad-
ministració tributària practiqui la liquidació provisional corresponent, con-
tra la qual pot interposar els recursos i les reclamacions que preveu la
normativa vigent.
Així mateix, si ha transcorregut el termini per efectuar la devolució i aquesta
no s’ha efectuat ni s’ha rebut cap comunicació, el contribuent disposa igual-
ment d’un termini de tres mesos (fins al dia 17 de setembre de l’any 2002)
per sol·licitar que l’Administració tributària practiqui la liquidació provisional
corresponent, contra la qual pot interposar els recursos i les reclamacions
previstos en la normativa vigent.
Finalment, si de les dades i els antecedents que figuren en poder de l’Admi-
nistració tributària es desprèn que el contribuent està obligat a presentar
declaració, aquesta circumstància se li ha de comunicar als efectes opor-
tuns, si bé la falta de recepció d’aquesta comunicació no exonera el contribu-
ent de la seva obligació de declarar.

� Contribuent

Si la sol·licitud de devolució és individual, ha de figurar com a «Contribuent»
la persona que presenti el model 104.
Si són unitats familiars integrades pels dos cònjuges que sol·liciten la devo-
lució presentant un únic model 104, pot figurar com a «Contribuent» qualse-
vol dels cònjuges, llevat que algun d’ells hagi mort l’any 2001, cas en què el
cònjuge supervivent és qui ha de figurar com a «Contribuent», i el cònjuge
mort ha de figurar necessàriament a l’apartat «Cònjuge del contribuent» .

Qüestions generals

¿Qui pot presentar el model 104?
Poden presentar el model 104 els contribuents que en l’exercici de 2001 no
estiguin obligats a presentar la declaració de l’impost sobre la renda de les
persones físiques (IRPF) i vulguin sol·licitar la devolució per raó de les reten-
cions i els ingressos a compte d’aquest impost suportats en l’exercici.

D’acord amb això, poden presentar el model 104 sol·licitant la devolu-
ció de l’IRPF de l’exercici de 2001 els contribuents en qui concorrin
totes i cada una de les circumstàncies següents :

1. Els qui només hagin obtingut en aquest exercici les rendes següents :
a) Rendes derivades del treball (incloses, entre altres, les pensions i els

havers passius, així com les pensions compensatòries rebudes del
cònjuge), sempre que no superin la quantitat de:

- 21.035,42 euros bruts, si procedeixen d’un únic pagador o quan,
procedint de diversos pagadors, la suma de les quantitats perce-
budes del segon i successius pagadors, per ordre de quantia, no
superin en conjunt la quantitat de 601,01 euros bruts anuals.

- 7.813,16 euros bruts, en la resta de casos en què les rendes del
treball procedeixin de diversos pagadors, i també quan es perce-
bin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments
de persones diferents dels pares, o quan el pagador dels rendi-
ments no estigui obligat a retenir.

b) Rendiments del capital mobiliari (dividends d’accions, interessos de
comptes, de dipòsits o de valors de renda fixa, etc.) i guanys patrimo-
nials (guanys derivats de reemborsaments de participacions en fons
d’inversió, premis per la participació en concursos o jocs, etc.), sem-
pre que uns i altres hagin estat sotmesos a retenció o ingrés a compte
i la seva quantia global no superi la quantitat de 1.502,53 euros bruts
anuals.

c) Rendiments no sotmesos a retenció derivats de Lletres del Tresor i
subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de
preu taxat, sempre que no superin conjuntament la quantitat de 601,01
euros bruts anuals.

����� Important: Per determinar les quanties assenyalades anteriorment no
es tenen en compte les rendes que estiguin exemptes de l’impost, com,
per exemple, les beques públiques per cursar estudis fins al grau de lli-
cenciatura inclòs, les anualitats per aliments rebudes dels pares per deci-
sió judicial o els premis de loteries i apostes organitzades per l’ONLAE,
l’ONCE, la Creu Roja...

2. Que hagin estat titulars, com a màxim, d’un únic immoble urbà d’ús
propi, encara que hagi estat desocupat, diferent de l’habitatge habi-
tual i del sòl no edificat, sempre que el valor cadastral de l’immoble
(o la part d’aquest que correspongui al contribuent en cas de titula-
ritat compartida) sigui inferior a:

- 15.025,75 euros, si el valor cadastral no s’ha revisat o modificat des-
prés de l’1.1.1994.

- 27.319,55 euros, si el valor cadastral s’ha revisat o modificat des-
prés d’aquesta data.

Si l’immoble no té assignat valor cadastral, el preu d’adquisició ha de ser
inferior a la quantitat de 54.639,10 euros.
A aquests efectes s’entén que formen part de l’habitatge habitual les pla-
ces de garatge adquirides conjuntament amb aquests, fins a un màxim de
dues.
Quan el contribuent no hagi estat titular de l’immoble durant la totalitat de
l’any 2001, perquè l’ha adquirit o transmès en l’exercici esmentat, el valor
cadastral, o si no n’hi ha el preu d’adquisició, es prorrateja a aquests
efectes en funció del nombre de dies de l’any 2001 durant els quals el
contribuent n’hagi estat titular.

3. Que no hagin fet aportacions a plans de pensions o a mutualitats de
previsió social amb dret a reduir la base imposable de l’impost o
quan, havent efectuat aquestes aportacions, el contribuent opti per no
exercitar el dret a la reducció corresponent.

4. Que no hagin fet inversions en habitatges amb dret a deduccions de
la quota de l’impost o quan, havent efectuat aquestes inversions, el con-
tribuent opti por no exercitar el dret a les deduccions corresponents.

5. Que no hagin obtingut rendes procedents de l’estranger amb dret a
deducció per doble imposició internacional o quan, havent obtingut
aquestes rendes, el contribuent opti per no exercitar el dret a la deducció
esmentada.

També poden presentar el model 104 sol·licitant devolució de l’IRPF els
contribuents que en l’exercici de 2001 hagin obtingut exclusivament ren-
diments del treball, del capital o d’activitats professionals, així com guanys
patrimonials, sotmesos o no a retenció, amb el límit conjunt de 601,01 eu-
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� És obligatòria l’etiqueta identificativa del cònjuge del contribuent
quan tots dos sol·licitin la devolució en un únic imprès model 104.
En aquest cas, si el cònjuge no disposa d’etiquetes, s’ha de posar en
contacte amb la seva delegació o administració de l’Agència Tributària,
on li’n facilitaran.

Any de naixement i grau de minusvalidesa (caselles 10 i 11)
A les caselles previstes a l’efecte s’ha de consignar l’any de naixement del
cònjuge, així com, si s’escau, el grau de minusvalidesa, seguint les indicaci-
ons que, en relació amb aquestes mateixes dades, figuren a l’apartat relatiu
al contribuent.

Comunitat/Ciutat autònoma de residència el 2001 (casella 12)
Únicament quan l’any 2001 el cònjuge hagi tingut la residència habitual en
una comunitat o una ciutat autònoma diferent que el contribuent, se n’ha
d’indicar a la casella 12 la clau numèrica corresponent, d’acord amb la rela-
ció de claus i amb els mateixos criteris que figuren a l’apartat anterior.

Cònjuge no resident que no és contribuent de l’IRPF (casella 13)
Si el cònjuge del contribuent no és resident en territori espanyol i, a més, no
té la condició de contribuent de l’IRPF, s’ha d’indicar aquesta circumstància
marcant una «X» a la casella 13.

� S’ha d’advertir que en aquest cas no hi ha la possibilitat d’optar pel
règim de tributació conjunta, de manera que en cap cas és procedent
marcar la casella 74 de l’apartat «Modalitat de la sol·licitud de devolució i
règim de tributació».

� Fills i altres descendents solters que conviuen amb el/els con-
tribuent/s

� Important: Totes les dades de les persones que s’esmentin en aquest
apartat s’entenen referides a la situació existent el 31.12.2001.

En aquest apartat s’han d’esmentar:

a) Si la sol·licitud de devolució és individual.
1r Els fills i altres descendents (néts, besnéts, etc.) del contribuent que

presenta el model 104, en què concorrin totes i cada una de les cir-
cumstàncies següents :
- Que siguin solters i convisquin amb el contribuent.
- Que encara no hagin complert 25 anys el 31.12.2001, és a dir,

que hagin nascut el 1977 o en anys posteriors, llevat que siguin
discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33
per 100, cas en què s’inclouen en aquest apartat tinguin l’edat que
tinguin.

- Que en l’exercici de 2001 no hagin obtingut rendes superiors a
6.010,12 euros, incloent a aquests efectes les rendes exemptes
de l’impost.

- Que no presentin ni estiguin obligats a presentar declaració de
l’IRPF.

- Que, tot i que no estan obligats a presentar declaració, no presentin
el model 104 sol·licitant devolució de l’IRPF de forma individual.

2n Les persones vinculades al contribuent per raó de tutela o acollida,
en els termes que preveu la legislació civil aplicable, en les quals
concorrin totes i cada una de les circumstàncies enumerades en el
punt 1r anterior.

b) Si és una sol·licitud de devolució de la unitat familiar.
1r Els fills menors d’edat (nascuts el 1984 o en anys posteriors) del con-

tribuent, del cònjuge o de tots dos, així com els fills majors d’edat
incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o re-
habilitada, sempre que siguin solters i convisquin amb el contribuent
i el cònjuge o, si s’escau, amb el contribuent no casat o separat legal-
ment que sigui el seu pare o la seva mare.

2n La resta de fills i altres descendents (néts, besnéts, etc.) del contribu-
ent, del cònjuge o de tots dos, en què concorrin totes i cada una de les
circumstàncies enumerades en el punt 1r de la lletra a) anterior.

3r Les persones vinculades al contribuent, al cònjuge o a tots dos, per
raó de tutela o acollida, en els termes previstos en la legislació civil
aplicable, en les quals concorrin totes i cada una de les circumstànci-
es enumerades en el punt 1r de la lletra a) anterior.

NIF Cognoms i nom Any de naixement Minusvalidesa
De cada una de les persones que s’esmenten en aquest apartat s’ha de fer
constar a les caselles corresponents el seu número d’identificació fiscal (NIF),
així com  els dos cognoms i el nom, l’any de naixement i, si s’escau, el grau
de minusvalidesa, seguint les indicacions que, respecte d’aquestes matei-
xes dades, figuren a l’apartat relatiu al contribuent.
Si alguna d’aquestes persones no té número d’identificació fiscal, a la case-
lla «NIF» corresponent s’ha d’escriure l’expressió «No en té».
� Recordeu: El NIF de les persones de nacionalitat espanyola és el nú-
mero del  seu document nacional d’identitat (DNI), inclosa la lletra que hi
figura al final.
El NIF de les persones de nacionalitat no espanyola és el número d’iden-
tificació d’estranger (NIE) que els hagi estat assignat.
El document nacional d’identitat és obligatori a partir dels 14 anys.

� Contribuent (continuació)
En cas d’unitats familiars integrades per contribuents no casats o separats
legalment i els seus fills menors d’edat (o majors d’edat incapacitats judicial-
ment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada), figura com a
«Contribuent» el pare o la mare.

Etiqueta identificativa del contribuent
A l’espai reservat, el contribuent ha d’adherir l’etiqueta identificativa elabora-
da per l’Agència Tributària.
Si alguna de les dades de l’etiqueta és errònia, ratlleu-la de forma visible i
consigneu en el revers del sobre de retorn la dada correcta que correspon-
gui. Si la dada errònia és el NIF, consigneu el número correcte sobre la ma-
teixa etiqueta.

� L’etiqueta identificativa és obligatòria. Si no disposeu d’etiquetes,
us heu de posar en contacte amb la vostra delegació o administració de
l’Agència Tributària, on us en facilitaran.

Estat civil (a 31.12,2001) (caselles 01, 02, 03 i 04)
Marqueu amb una «X» la casella que correspon a l’estat civil del contribuent
el dia 31 de desembre de 2001 o, si s’escau, en la data de la mort.

Any de naixement (casella 05)
S’ha de consignar, expressat amb les seves quatre xifres, l’any de naixe-
ment del contribuent.

Grau de minusvalidesa (casella 06)
En cas que, tenint en compte la situació el dia 31.12.2001, el contribuent
sigui discapacitat amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 por
100, s’ha d’indicar a la casella 06 el percentatge indicatiu del grau de
minusvalidesa reconegut per l’Institut de Migracions i Serveis Socials
(IMSERSO) o per l’òrgan competent de la comunitat autònoma correspo-
nent.
A aquests efectes, es consideren afectats d’una minusvalidesa en un grau,
almenys, del 33 per 100, els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin
reconeguda una pensió d’incapacitat permanent total, d’incapacitat perma-
nent absoluta o de gran invalidesa. No obstant això, si es consigna a la case-
lla 06 un grau de minusvalidesa superior al 33 per 100, aquest grau s’ha de
poder acreditar mitjançant el certificat o la resolució corresponent expedit
per l’IMSERSO o per l’òrgan competent de la comunitat autònoma correspo-
nent. Així mateix, es consideren afectats d’una minusvalidesa �en un grau
igual o superior al 65 per 100 els minusvàlids la incapacitat dels quals es
declari judicialment, encara que no arribi a aquest grau.
En qualsevol altre cas, no s’ha de consignar cap dada a la casella 06.

Comunitat/Ciutat autònoma de residència el 2001 (casella 07)
S’ha d’indicar a la casella 07 la clau numèrica corresponent a la comunitat o
ciutat autònoma on el contribuent hagi tingut la residència habitual en l’exer-
cici de 2001, d’acord amb la relació següent:

Comunitat autònoma Clau Comunitat autònoma Clau
ANDALUSIA ........................... 01 EXTREMADURA .................... 10
ARAGÓ ................................... 02 GALÍCIA .................................. 11
PRINCIPAT D’ASTÚRIES ...... 03 MADRID .................................. 12
ILLES BALEARS .................... 04 REGIÓ DE MÚRCIA ............... 13
CANÀRIES ............................. 05 LA RIOJA ................................ 16
CANTÀBRIA ........................... 06 COMUNITAT VALENCIANA .. 17
CASTELLA-LA MANXA ......... 07 CIUTAT DE CEUTA ................ 18
CASTELLA I LLEÓ ................. 08 CIUTAT DE MELILLA ............. 19
CATALUNYA .......................... 09 NO RESIDENTS A ESPANYA 20

Si durant l’any 2001 el contribuent ha tingut la residència habitual en el terri-
tori de més d’una comunitat o ciutat autònoma, s’ha de consignar la clau
corresponent a aquella en què hagi residit més dies durant l’exercici esmen-
tat.
Les persones que, tot i que no hagin residit en territori espanyol en l’exercici
de 2001, són contribuents de l’Impost sobre la renda de les persones físi-
ques per la seva condició de funcionaris o empleats públics espanyols a
l’estranger, han de consignar a la casella 07 la clau 20.

Telèfons de contacte (caselles 08 i 09)
Per tal d’agilitar la resolució de les incidències que eventualment puguin sor-
gir en la tramitació de la sol·licitud de devolució, consigneu a les caselles 08
i 09, incloent els prefixos, fins a un màxim de dos números de telèfon en què
pugui ser localitzat més fàcilment en dies i hores laborables.

� Cònjuge del contribuent

Sempre que s’hagi marcat la casella 02 s’ha d’emplenar obligatòriament
aquest apartat de l’imprès. També s’ha d’emplenar en el cas que el cònjuge
del contribuent hagi mort l’any 2001, i fer-n’hi constar les dades. En un altre
cas, no s’ha d’emplenar aquest apartat.
A l’efecte de consignar les dades identificatives del cònjuge, tingueu en compte
que el NIF de les persones de nacionalitat espanyola és el número del seu
document nacional d’identitat (DNI), inclosa la lletra que hi figura al final, i
que el NIF de les persones de nacionalitat no espanyola és el número d’iden-
tificació d’estranger (NIE) que els hagi estat assignat.
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Vinculació
� Important: La casella «Vinculació» s’ha d’emplenar obligatòriament,
tret que siguin fills o descendents comuns del contribuent i del cònjuge o
de persones vinculades al contribuent i al cònjuge per raó de tutela o
acollida, cas en què no s’ha d’omplir aquesta casella.

Quan s’hagin consignat fills o altres descendents que ho siguin només del
contribuent o del cònjuge, o bé persones vinculades per raó de tutela o
acollida solament al contribuent o al cònjuge, s’ha de consignar a la casella
«Vinculació» la clau numèrica que correspon de les que s’indiquen a conti-
nuació:

Clau Vinculació
1 Fill o descendent del contribuent, així com, si s’escau, persona vin-

culada únicament al contribuent per raó de tutela o acollida.
2 Fill o descendent del cònjuge, així com, si s’escau, persona vincu-

lada únicament al cònjuge per raó de tutela o acollida.

Altres situacions
Únicament s’ha d’emplenar la casella «Altres situacions» quan alguna de les
persones esmentades en aquest apartat sigui un descendent diferent dels
fills (per exemple, un nét), una persona vinculada al/als contribuent/s per raó
de tutela o acollida, o quan es tracti d’un fill que està en alguna de les situa-
cions especials a què es refereixen les claus 2, 3 i 4 següents .
En aquests casos, s’ha de consignar a la casella «Altres situacions» la clau
numèrica que correspon de les que s’indiquen a continuació:

Clau Altres situacions
1 Descendent diferent dels fills (nét, besnét, etc.) o persona vincula-

da al contribuent, al cònjuge o a tots dos per raó de tutela o acolli-
da.

2 Fill major d’edat incapacitat judicialment subjecte a pàtria potestat
prorrogada o rehabilitada.

3 Fill del contribuent quan també convisqui amb l’altre progenitor (pare
o mare) sense que hi hagi matrimoni entre ells.

4 Fill del contribuent quan concorrin simultàniament les situacions a
què es refereixen les claus 2 i 3 anteriors.

� Ascendents més grans de 65 anys o minusvàlids que depenen
i conviuen amb el/els contribuent/s almenys la meitat del perí-
ode impositiu

En aquest apartat es consignen els ascendents (pares, avis, besavis, etc.)
del contribuent o del cònjuge, que compleixin les condicions següents:

1r Que l’any 2001 hagin estat dependents i hagin conviscut almenys du-
rant la meitat de l’exercici amb el contribuent que sigui el seu descen-
dent.

2n Que tinguin 65 anys complerts el dia 31 de desembre de 2001, és a
dir, que hagin nascut l’any 1936 o en anys anteriors, llevat que siguin
discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per
100, cas en què s’han d’incloure en aquest apartat tinguin l’edat que
tinguin.

3r Que en l’exercici de 2001 no hagin obtingut rendes superiors a 6.068,30
euros (salari mínim interprofessional anual per a 2001), incloent-hi les
rendes exemptes de l’impost.
� Els ascendents discapacitats amb rendes superiors a 6.010,12 eu-
ros, tot i que no excedeixin la quantia assenyalada, s’han de consig-
nar en aquest apartat sense indicar-hi el grau de minusvalidesa.

4t Que no presentin ni estiguin obligats a presentar declaració de l’IRPF.
5è Que, encara que no estiguin obligats a presentar declaració, no pre-

sentin el model 104 sol·licitant devolució.

NIF Cognoms i nom Any de naixement Minusvalidesa
De cada una de les persones que s’esmenten en aquest apartat s’ha de fer
constar a les caselles corresponents el seu número d’identificació fiscal (NIF),
així com els dos cognoms i el nom, l’any de naixement i, si s’escau, el grau
de minusvalidesa, seguint les indicacions que, respecte d’aquestes matei-
xes dades, figuren a l’apartat relatiu al contribuent.

� Recordeu: El NIF de les persones de nacionalitat espanyola és el nú-
mero del seu document nacional d’identitat (DNI), inclosa la lletra que hi
figura al final.
El NIF de les persones de nacionalitat no espanyola és el número d’iden-
tificació d’estranger (NIE) que els hagi estat assignat.

Vinculació
A la casella «Vinculació» corresponent a cada un dels ascendents esmen-
tats en aquest apartat s’ha de fer constar la clau numèrica que correspon de
les que s’indiquen a continuació:

Clau Vinculació
1 Ascendent (pare, avi, besavi, etc.) del contribuent.
2 Ascendent (pare, avi, besavi, etc.) del cònjuge.

Convivència
Únicament s’ha d’emplenar la casella «Convivència» quan algun dels ascen-
dents consignats en aquest apartat, a més d’haver estat dependents del con-
tribuent i haver-hi conviscut almenys durant la meitat de l’exercici de 2001,

hagi estat dependent i hagi conviscut, també almenys durant la meitat de
l’exercici, amb altres descendents del mateix grau. En aquests casos, s’ha
de fer constar a la casella «Convivència» el nombre total de descendents del
mateix grau, inclòs el mateix contribuent, dels quals l’ascendent hagi estat
dependent el 2001 i amb els quals, així mateix, hagi conviscut, almenys,
durant la meitat d’aquest exercici, d’acord amb el criteri següent:
S’ha de consignar el número 2 si, a més d’haver estat dependent del contri-
buent i d’haver-hi conviscut (amb ell o amb el cònjuge), l’ascendent ha estat
dependent d’un altre descendent del mateix grau i hi ha conviscut, almenys
durant la meitat de l’exercici de 2001. S’ha de consignar el número 3 si, a
més d’haver estat dependent del contribuent i d’haver-hi conviscut (amb ell o
amb el cònjuge), l’ascendent ha estat dependent de dos descendents més
del mateix grau i hi ha conviscut, almenys durant la meitat de l’exercici de
2001. I així successivament.
Per exemple, si el pare del contribuent ha estat dependent de dos més dels
seus fills simultàniament i hi ha conviscut durant tot l’any 2001, a la casella
«Convivència» s’ha de consignar el número 3, que és el número total de
descendents del mateix grau (fills, en aquest cas) dels quals ha estat depen-
dent i amb els quals ha conviscut el 2001 el pare del contribuent.

� Modalitat de la sol·licitud de devolució i règim de tributació

Sol·licitud de la unitat familiar (caselles 72, 73 i 74)
Les unitats familiars en les quals cap dels seus membres estigui obligat a
presentar declaració de l’IRPF i vulguin sol·licitar la devolució, poden pre-
sentar un únic imprès model 104, en què s’ha de marcar la casella que cor-
respon a l’opció escollida, que ha de ser una de les tres següents :

Casella 72 Es marca aquesta casella si la unitat familiar vol que l’Agència
Tributària calculi la devolució o les devolucions que eventual-
ment escaiguin d’acord amb l’opció que sigui econòmicament
més favorable.
A aquests efectes, es considera com a opció econòmicament
més favorable la que representi un import més alt de la devolu-
ció o les devolucions resultants de cada una de les alternatives
següents :
1r Es calcula la suma de les devolucions que, si s’escau, cor-

responen individualment a tots i cada un dels membres de
la unitat familiar, i s’apliquen les regles de tributació indivi-
dual de l’IRPF.

2a Es calcula la devolució que, si s’escau, correspon al con-
junt de la unitat familiar, i s’apliquen les regles de tributació
conjunta de l’IRPF.

3a Si és una unitat familiar amb fills que en siguin membres,
es calcula la suma de les devolucions que, si s’escau, cor-
responen únicament als cònjuges no separats legalment, o
bé al pare o a la mare no casat o separat legalment, i s’apli-
quen les regles de tributació individual de l’IRPF.

Casella 73 Es marca aquesta casella quan tots els membres de la unitat
familiar sol·licitin devolució i optin per l’aplicació de les regles
de tributació individual de l’IRPF.
No obstant això, si és una unitat familiar amb fills que en siguin
membres, l’Agència Tributària també ha de calcular, per si és
econòmicament més favorable, la suma de les devolucions que,
si s’escau, corresponen únicament als cònjuges no separats
legalment, o bé al pare o a la mare no casat o separat legal-
ment, i s’apliquen les regles de tributació individual de l’IRPF.
� S’ha de tenir en compte que, en cas que s’efectuï devolució a
favor dels fills membres de la unitat familiar, sigui quin sigui
l’import, aquests no es podrien computar a efectes del mínim
familiar per calcular la devolució corresponent als pares.

Casella 74 Es marca aquesta casella quan tots els membres de la unitat
familiar sol·licitin devolució i optin per l’aplicació de les regles
de tributació conjunta de l’IRPF.

Sol·licitud individual del contribuent (casella 75)

Es marca amb una «X» la casella 75 (sol·licitud individual del contribuent) en
els casos següents:

a) En tot cas, quan els contribuents no formin part de cap unitat fami-
liar: contribuents no casats, o casats però separats legalment, amb
els quals no conviuen fills menors d’edat ni majors d’edat incapaci-
tats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabili-
tada.

b) Obligatòriament, quan el contribuent no obligat a declarar que presen-
ta el model 104 forma part d’una unitat familiar en què algun altre dels
seus membres estigui obligat a presentar declaració de l’IRPF o pre-
senti al seu torn una sol·licitud individual de devolució en un altre mo-
del 104.

c) Opcionalment, en cas que, tot i que formi part d’una unitat familiar en
què cap dels seus membres estigui obligat a presentar declaració de
l’IRPF, el contribuent vulgui sol·licitar la devolució de forma indepen-
dent de la resta dels membres d’aquesta unitat familiar.

En tots aquests casos, la devolució que eventualment sigui procedent és la
que resulta de l’aplicació de les regles de tributació individual de l’IRPF.
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� Assignació tributària a l’Església catòlica i assignació de quan-
titats a fins socials

� Important: L’assignació de quantitats a fins socials és independent de
l’assignació tributària a l’Església catòlica, i les dues opcions són compa-
tibles entre si.
L’opció per l’assignació tributària a l’Església catòlica representa que el
0,5239 per 100 de la quota íntegra es destina al sosteniment econòmic
de la institució.
L’opció per l’assignació de quantitats a fins socials representa que el 0,5239
per 100 de la quota íntegra es destina a les organitzacions no governa-
mentals (ONG) d’acció social i de cooperació al desenvolupament per a
la realització de programes socials.
L’opció per a les dues assignacions representa que un 0,5239 per 100 de
la quota íntegra es destina al sosteniment econòmic de l’Església catòlica
i un altre 0,5239 per 100 es destina a les organitzacions no governamen-
tals (ONG) d’acció social i de cooperació al desenvolupament per a la
realització de programes socials.
En cas de no indicar cap de les opcions anteriors, l’assignació tributària
s’imputa als pressupostos generals de l’Estat amb destinació a fins gene-
rals.

En sol·licituds de devolució individuals.
- Si voleu que es destini el 0,5239 per 100 de la quota íntegra al sosteni-

ment econòmic de l’Església catòlica, heu de marcar amb una «X» la case-
lla 76.

- Si voleu que es destini el 0,5239 per 100 de la quota íntegra a fins socials,
heu de marcar amb una «X» la casella 79.

En sol·licituds de devolució d’unitats familiars.
� Si a l’apartat «Modalitat de la sol·licitud de devolució i règim de tri-

butació» s’ha marcat la casella 72 o la casella 73.
a) Assignació tributària a l’Església catòlica.

Si el contribuent vol que es destini el 0,5239 per 100 de la seva quota
íntegra al sosteniment econòmic de l’Església catòlica, s’ha de marcar
amb una «X» la casella 76. De la mateixa manera, si el cònjuge vol
que es destini el 0,5239 per 100 de la seva quota íntegra a aquesta
finalitat, s’ha de marcar amb una «X» la casella 77.
A més, s’ha de marcar amb una «X» la casella 78 si la unitat familiar
en conjunt vol que es destini el 0,5239 per 100 de la quota íntegra al
sosteniment econòmic de l’Església catòlica, en previsió que l’opció
de devolució econòmicament més favorable sigui la corresponent al
règim de tributació conjunta i tenint en compte que aquesta casella és
la que determina, si s’escau, l’assignació tributària en les devolucions
que puguin correspondre individualment als fills que siguin membres
de la unitat familiar.

b) Assignació de quantitats a fins socials.
Si el contribuent vol que es destini el 0,5239 por 100 de la seva quota
íntegra a fins socials, s’ha de marcar  amb una «X» la casella 79. De la
mateixa manera, si el cònjuge vol que es destini el 0,5239 per 100 de
la seva quota íntegra a aquests fins, s’ha de marcar amb una «X» la
casella 80.
A més, s’ha de marcar amb una «X» la casella 81 si la unitat familiar
en conjunt vol que es destini el 0,5239 per 100 de la quota íntegra a
fins socials, en previsió que l’opció de devolució econòmicament més
favorable sigui la corresponent al règim de tributació conjunta i tenint
en compte que aquesta casella és la que determina, si s’escau, aquesta

assignació en les devolucions que puguin correspondre individualment
als fills que siguin membres de la unitat familiar.

� Si a l’apartat «Modalitat de la sol·licitud de devolució i règim de tri-
butació» s’ha marcat la casella 74.
- Si la unitat familiar en conjunt vol que es destini el 0,5239 per 100 de

la quota íntegra al sosteniment econòmic de l’Església catòlica, es
marca amb una «X» la casella 78.

- Si la unitat familiar en conjunt vol que es destini el 0,5239 per 100
de la quota íntegra a fins socials, es marca amb una «X» la casella
81.

� Residents a Ceuta o Melilla

Els contribuents que en l’exercici de 2001 hagin tingut la residència habitual a la
ciutat autònoma de Ceuta o a la de Melilla, han d’indicar en aquest apartat, amb
referència al dia 31 de desembre de 2000, el termini durant el qual han mantingut
la residència en aquesta ciutat. Per a això, a la casella corresponent a cada
contribuent i, si s’escau, a cada un dels fills membres de la unitat familiar, s’ha de
consignar la clau numèrica que sigui procedent de les dues següents:
Clau 1. Es consigna aquesta clau quan, a 31.12.2000, el termini de resi-

dència a la ciutat autònoma corresponent sigui inferior a cinc anys.
Clau 2. Es consigna aquesta clau quan, a 31.12.2000, el termini de resi-

dència a la ciutat autònoma corresponent sigui igual o superior a
cinc anys.

� Compte corrent per a la devolució

Consigneu en aquest apartat, posant-hi una cura especial, les dades com-
pletes (codi compte client) del compte corrent del qual sigueu titular i on
vulgueu rebre, per transferència bancària, l’import de la devolució.

� Important: En les sol·licituds de devolució d’unitats familiars en què
consti un únic compte corrent, totes les devolucions que s’hagin d’efectu-
ar se es fan mitjançant transferències a aquest compte.

El model 104 permet consignar opcionalment dos comptes corrents diferents,
un de titularitat de cada un dels cònjuges, de manera que si la devolució es
determina amb aplicació de les regles de la tributació individual de l’IRPF,
les transferències es poden fer independentment al compte corrent de cada
cònjuge. De la mateixa manera, i a aquests efectes, en les sol·licituds de
devolució d’unitats familiars amb fills que en siguin membres, també es po-
den consignar opcionalment els comptes corrents dels quals siguin titulars
els fills, cas en què s’han d’adjuntar al model 104 els fulls addicionals neces-
saris per indicar el codi compte client (CCC) d’aquests comptes, i en aquests
fulls s’ha de ratllar l’expressió «Contribuent» i, si s’escau, «Cònjuge» i con-
signar-hi l’expressió «Fills», seguida del número d’ordre amb què figura en el
model 104 el fill que sigui titular de cada un dels comptes (per exemple, «Fill
1r», «Fill 2n»...).

� Data i signatura

En les sol·licituds de devolució d’unitats familiars integrades per matrimonis,
el model 104 l’han de signar els dos cònjuges (contribuent i cònjuge). En un
altre cas, el model 104 l’ha de signar el contribuent.
En les sol·licituds de devolució corresponents a contribuents morts, el model
104 l’ha de signar algun dels hereus, i fer-hi constar la seva identificació i la
seva relació amb el contribuent mort.

Atenció: Si el nombre de fills i altres descendents, o bé el nombre d’ascendents previst a l’imprès és insuficient, s’hi han d’adjuntar
tants exemplars del model 104 com siguin necessaris per recollir la totalitat de les persones que s’han d’esmentar en cada un dels
apartats corresponents.

Si voleu més informació, us podeu dirigir al telèfon 901 200 345 a partir del dia 1 de març (de dilluns a divendres, de 9 a 21 hores)
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ANNEX II
Model 105. Impost sobre la renda de les persones físiques. Exercici 2001.

Contribuents no obligats a presentar declaració. Comunicació de dades addicionals.

Import de les inversions i/o despeses efectuades en béns inscrits al Registre general de béns d’interès cultural (euros) ............................................................ 18

M.1 Nre. de fills nascuts o adoptats ...............

M.2 a) Nre. de persones acollides ................

b) Nre. de contribuents amb dret ...........

V.1 Nre. de fills nascuts o adoptats (2) .........

V.3 Import (euros) ......

37

39

V.2 Feines no remunerades a la llar ...............

(2) Sempre que es tracti del tercer o posterior.

Comunitat de Madrid

Comunitat Valenciana

Codi

Codi

Important: amb independència de la modalitat de la sol·licitud de devolució formulada en el model 104 (sol·licitud individual o sol·licitud de la unitat familiar), el model 105 ha de
ser subscrit i presentat en tot cas de manera individual per cada persona que hagi de comunicar alguna de les dades addicionals que s’hi inclouen.

Agència Tributària
Model

105

Número de referència:

Impost sobre la renda de les persones físiques. Exercici 2001
Contribuents no obligats a presentar declaració

Comunicació de dades addicionals

Atenció: únicament han d’emplenar aquest apartat els contribuents amb dret a deduccions autonòmiques que hagin tingut el 2001 la seva residència habitual en alguna de les comunitats
autònomes que s’indiquen.

Valor cadastral el 2001 (euros)

11

Situat a
Ceuta o Melilla

1615

Període computable (nre.
de dies)Titularitat (%)

14NO

Valor cadastral revisat?

13SÍ12

17Import satisfet el 2001 pel lloguer de l’habitatge habitual (euros) ...........................................................................................................................................

Important: a la casella 11 sempre s’hi ha de consignar
l’import total del valor cadastral de l’immoble, sigui quin
sigui el percentatge de titularitat que correspongui al con-
tribuent que presenta aquest model 105.

Import (euros)

Despeses corresponents a rendiments del treball amb dret a deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla .......................................................................

Despeses corresponents a rendiments del treball en els altres casos .....................................................................................................................................

Despeses corresponents a aquests rendiments quan tinguin dret a deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla ...............................................................

Despeses corresponents a aquests rendiments en els altres casos ........................................................................................................................................

Import (euros)

Despeses deduïbles dels rendiments del treball no comunicades a l’empresa o entitat pagadora

Despeses deduïbles de determinats rendiments del capital mobiliari
(rendiments derivats de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines, de subarrendaments o de la prestació d’assistència tècnica)

07

08

09

10

Import (euros)

Import satisfet als fills, per decisió judicial, en concepte d’anualitats per aliments ..........................................................................................................

Import satisfet a persones diferents dels fills, per decisió judicial, en concepte d’anualitats per aliments .........................................................................

Import rebut de persones diferents dels pares en concepte d’anualitat per aliments ......................................................................................................

Import satisfet per decisió judicial en concepte de pensió compensatòria .....................................................................................................................

Import rebut en concepte de pensió compensatòria i/o rendiments íntegres del treball percebuts de persones o entitats no obligades a practicar retenció .....

Pensions compensatòries entre cònjuges i rendiments del treball percebuts de persones o entitats no obligades a practicar retenció

Anualitats per aliments satisfetes o rebudes

02

03

Import (euros)

04

05

06

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa
de la persona que figura com a contribuent en el model 104.
(S’hi ha d’adherir obligatòriament l’etiqueta de la mateixa persona que figuri en el

model 104 com a contribuent, sigui qui sigui el membre de la unitat familiar
que comunica dades addicionals en aquest model 105).

� Etiqueta de la persona que figura com a contribuent en el model 104

� Pensions compensatòries, anualitats per aliments i rendiments del treball el pagador dels quals no està obligat a fer-ne la retenció

� Titularitat d’un únic immoble urbà diferent de l’habitatge habitual

� Contribuents amb deducció en l’IRPF de 1998 pel lloguer de l’habitatge habitual

� Contribuents amb dret a deducció per inversions o despeses en béns d’interès cultural

� Contribuents amb dret a deduccions autonòmiques

Núm. d’identificació fiscal (NIF)........ 01

Consigneu en aquesta casella el número d’identificació fiscal (NIF) de la
persona que comunica les dades addicionals a què es refereix aquest
model 105.

� Persona que comunica dades addicionals

Codi

IB.1 Despeses (euros) .....

IB.2 a) Despeses (euros)

b) Nre. hectàrees .........................

c) IBI (euros) ..........

Codi

24

23

25

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Comunitat Autònoma de Castella i Lleó

CL.1 Família nombrosa .....................................

CL.2 a) Nre. de fills nascuts o adoptats ...........

c) Núm. d’ordre ......................................

CL.3 Import (euros) ..........................................

19

20

22

21

27CT.1 Nre. de fills nascuts o adoptats (1) ............

Codi

(1) Sempre que es tracti del segon fill o ulterior.

Comunitat Autònoma de Catalunya

� Pagaments amb transcendència fiscal fets en l’exercici

Espai reservat per a numeració i codi de barres

RENDA 2001

Data:

Signatura del contribuent que comunica les dades addicionals

Exemplar per a l’Administració

� Data i signatura

34

35

36

38

€ €

26

Comunitat Autònoma de Galícia

28
Codi
GA.1 a) Nre. de fills nascuts o adoptats

b) Núm. d’ordre ......................................

c) Naixement múltiple (nre. de fills) ..........

GA.2 Família nombrosa (categoria) ....................

GA.3 Cura de fills fins a 3 anys ..........................

Nre. contribuents amb dret

29

30

31

32

33
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Import de les inversions i/o despeses efectuades en béns inscrits al Registre general de béns d’interès cultural (euros) ............................................................ 18

M.1 Nre. de fills nascuts o adoptats ...............

M.2 a) Nre. de persones acollides ................

b) Nre. de contribuents amb dret ...........

V.1 Nre. de fills nascuts o adoptats (2) .........

V.3 Import (euros) ......

37

39

V.2 Feines no remunerades a la llar ...............

(2) Sempre que es tracti del tercer o posterior.

Comunitat de Madrid

Comunitat Valenciana

Codi

Codi

Important: amb independència de la modalitat de la sol·licitud de devolució formulada en el model 104 (sol·licitud individual o sol·licitud de la unitat familiar), el model 105 ha de
ser subscrit i presentat en tot cas de manera individual per cada persona que hagi de comunicar alguna de les dades addicionals que s’hi inclouen.

Agència Tributària
Model

105

Número de referència:

Impost sobre la renda de les persones físiques. Exercici 2001
Contribuents no obligats a presentar declaració

Comunicació de dades addicionals

Atenció: únicament han d’emplenar aquest apartat els contribuents amb dret a deduccions autonòmiques que hagin tingut el 2001 la seva residència habitual en alguna de les comunitats
autònomes que s’indiquen.

Valor cadastral el 2001 (euros)

11

Situat a
Ceuta o Melilla

1615

Període computable (nre.
de dies)Titularitat (%)

14NO

Valor cadastral revisat?

13SÍ12

17Import satisfet el 2001 pel lloguer de l’habitatge habitual (euros) ...........................................................................................................................................

Important: a la casella 11 sempre s’hi ha de consignar
l’import total del valor cadastral de l’immoble, sigui quin
sigui el percentatge de titularitat que correspongui al con-
tribuent que presenta aquest model 105.

Import (euros)

Despeses corresponents a rendiments del treball amb dret a deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla .......................................................................

Despeses corresponents a rendiments del treball en els altres casos .....................................................................................................................................

Despeses corresponents a aquests rendiments quan tinguin dret a deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla ...............................................................

Despeses corresponents a aquests rendiments en els altres casos ........................................................................................................................................

Import (euros)

Despeses deduïbles dels rendiments del treball no comunicades a l’empresa o entitat pagadora

Despeses deduïbles de determinats rendiments del capital mobiliari
(rendiments derivats de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines, de subarrendaments o de la prestació d’assistència tècnica)

07

08

09

10

Import (euros)

Import satisfet als fills, per decisió judicial, en concepte d’anualitats per aliments ..........................................................................................................

Import satisfet a persones diferents dels fills, per decisió judicial, en concepte d’anualitats per aliments .........................................................................

Import rebut de persones diferents dels pares en concepte d’anualitat per aliments ......................................................................................................

Import satisfet per decisió judicial en concepte de pensió compensatòria .....................................................................................................................

Import rebut en concepte de pensió compensatòria i/o rendiments íntegres del treball percebuts de persones o entitats no obligades a practicar retenció .....

Pensions compensatòries entre cònjuges i rendiments del treball percebuts de persones o entitats no obligades a practicar retenció

Anualitats per aliments satisfetes o rebudes

02

03

Import (euros)

04

05

06

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa
de la persona que figura com a contribuent en el model 104.
(S’hi ha d’adherir obligatòriament l’etiqueta de la mateixa persona que figuri en el

model 104 com a contribuent, sigui qui sigui el membre de la unitat familiar
que comunica dades addicionals en aquest model 105).

� Etiqueta de la persona que figura com a contribuent en el model 104

� Pensions compensatòries, anualitats per aliments i rendiments del treball el pagador dels quals no està obligat a fer-ne la retenció

� Titularitat d’un únic immoble urbà diferent de l’habitatge habitual

� Contribuents amb deducció en l’IRPF de 1998 pel lloguer de l’habitatge habitual

� Contribuents amb dret a deducció per inversions o despeses en béns d’interès cultural

� Contribuents amb dret a deduccions autonòmiques

Núm. d’identificació fiscal (NIF)........ 01

Consigneu en aquesta casella el número d’identificació fiscal (NIF) de la
persona que comunica les dades addicionals a què es refereix aquest
model 105.

� Persona que comunica dades addicionals

Codi

IB.1 Despeses (euros) .....

IB.2 a) Despeses (euros)

b) Nre. hectàrees .........................

c) IBI (euros) ..........

Codi

24

23

25

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Comunitat Autònoma de Castella i Lleó

CL.1 Família nombrosa .....................................

CL.2 a) Nre. de fills nascuts o adoptats ...........

c) Núm. d’ordre ......................................

CL.3 Import (euros) ..........................................

19

20

22

21

27CT.1 Nre. de fills nascuts o adoptats (1) ............

Codi

(1) Sempre que es tracti del segon fill o ulterior.

Comunitat Autònoma de Catalunya

� Pagaments amb transcendència fiscal fets en l’exercici

Espai reservat per a numeració i codi de barres

RENDA 2001

Data:

Signatura del contribuent que comunica les dades addicionals

Exemplar per al contribuent

� Data i signatura

34

35

36

38

€ €

26

Comunitat Autònoma de Galícia

28
Codi
GA.1 a) Nre. de fills nascuts o adoptats

b) Núm. d’ordre ......................................

c) Naixement múltiple (nre. de fills) ..........

GA.2 Família nombrosa (categoria) ....................

GA.3 Cura de fills fins a 3 anys ..........................

Nre. contribuents amb dret

29

30

31

32

33
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RENDA 2001

04 2.704 55

Part entera: 2.704 euros Part decimal: 55 cèntims

Instruccions per emplenar el model 105

En el model 105 tots els imports s’han d’expressar en euros

Como se sap, des del dia 1 de gener de 2002 el sistema monetari empra exclusiva-
ment l’euro com a unitat de compte.
En conseqüència, com que es tracta d’una comunicació formulada i presentada l’any
2002, tots els imports monetaris que escaigui consignar en el model 105 s’han
d’expressar obligatòriament i necessàriament en euros.
A aquest efecte, totes les caselles del model 105 en què se sol·liciten imports moneta-
ris apareixen dividides en dues parts per una línia vertical. A l’esquerra de la línia s’hi
ha de consignar la part entera de l’import en euros que en cada cas correspongui, i a la
dreta, la part decimal, que ha de constar de dos dígits en tot cas.

@ Exemple
El 2001, un contribuent divorciat ha satisfet a un dels seus fills, en concepte d’anualitat
per aliments fixada per decisió judicial, una quantitat equivalent a 2.704,55 euros.
La casella 04 del model 105, on s’ha de consignar aquest import, s’ha d’emplenar de la
manera següent :

Conversió a euros dels imports monetaris expressats en pessetes.
Si algun dels imports necessaris per emplenar el model 105 únicament figura en pes-
setes en la documentació disponible, el contribuent n’ha de fer la conversió a euros
abans de consignar qualsevol dada.
A aquest efecte, s’ha de tenir en compte que, per a la conversió a euros, l’import
monetari en pessetes es divideix entre 166,386 (tipus de conversió), i la quantitat re-
sultant s’arrodoneix, per excés o per defecte, al cèntim més proper. En cas que s’obtin-
gui una quantitat l’última xifra de la qual sigui exactament la meitat d’un cèntim, l’arro-
doniment s’ha de fer al cèntim superior.

@ Exemples
a) Import per convertir: 1.270.000 pessetes

1r Divisió entre el tipus de conversió:
1.270.000 ÷ 166,386 = 7.632,85372567

2n Arrodoniment al cèntim més proper:
1.270.000 pessetes equivalen a 7.632,85 euros.

b) Import per convertir: 65.732 pessetes
1r Divisió entre el tipus de conversió:

65.732 ÷ 166,386 = 395,05727645
2n Arrodoniment al cèntim més proper:

65.732 pessetes equivalen a 395,06 euros.

Qüestions generals

Únicament han de presentar el model 105 els contribuents que, havent emplenat el
model 104 per sol·licitar la devolució de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques (IRPF), hagin de comunicar addicionalment alguna de les dades que recull el
mateix model 105.
El model 105 ha de ser emplenat i subscrit en tot cas de manera individual, amb inde-
pendència de la modalitat de la sol·licitud de devolució formulada en el model 104
(sol·licitud individual o sol·licitud de la unitat familiar).
La presentació del model 105 s’ha de fer conjuntament amb la sol·licitud de devolució
(model 104), fent servir per a tots dos el mateix sobre de retorn.

� Atenció: la presentació del model 105 és obligatòria per als contribuents que
hagin percebut en l’exercici 2001 pensions compensatòries del cònjuge, anualitats
per aliments de persones altres que els pares o rendiments del treball el pagador
dels quals no va estar obligat a practicar retenció (v. gr.: treballadors de la llar),
com també en el cas de contribuents que siguin titulars d’un únic immoble urbà
diferent de l’habitatge habitual.

� Etiqueta de la persona que figura com a contribuent en el model
104

S’ha d’adherir a l’espai reservat a aquest efecte l’etiqueta identificativa de la persona
que figuri a l’apartat «Contribuent» del model 104.

� Important: l’etiqueta identificativa de la persona que figuri com a contribuent
en el model 104 és obligatòria en tot cas, sigui qui sigui el membre de la unitat
familiar que comuniqui les dades addicionals mitjançant la presentació del model
105.

� Persona que comunica dades addicionals

S’ha de consignar a la casella 01 el número d’identificació fiscal (NIF) de la persona
que presenta el model 105, fins i tot en el cas que es tracti de la mateixa persona que
figura com a contribuent en el model 104.

Agència Tributària

Molt important: els contribuents que hagin de presentar el model 105 ho han de fer conjuntament amb el model 104 en un mateix sobre de retorn.

� Pensions compensatòries, anualitats per aliments i rendiments del
treball el pagador dels quals no està obligat a fer-ne la retenció

Pensions compensatòries entre cònjuges i rendiments del treball per-
cebuts de persones o entitats no obligades a practicar retenció (case-
lles 02 i 03)
Si el 2001 heu satisfet quantitats en concepte de pensió compensatòria al cònjuge que
hagin estat fixades per decisió judicial, consigneu-ne l’import a la casella 02.
Si el 2001 heu rebut quantitats del cònjuge en concepte de pensió compensatòria,
consigneu-ne l’import a la casella 03.
Si el 2001 heu percebut rendiments del treball que no han estat sotmesos a retenció
perquè els han abonat persones no obligades a fer-ne la retenció, com passa amb els
rendiments dels treballadors de la llar o amb les pensions rebudes de l’estranger, n’heu
d’incloure l’import íntegre a la casella 03.

Anualitats per aliments satisfetes o rebudes el 2001 (caselles 04 a 06)
Si el 2001 heu satisfet quantitats en concepte d’anualitats per aliments que hagin estat
fixades per decisió judicial, consigneu-ne l’import a la casella 04 o a la casella 05,
segons es tracti, respectivament, d’anualitats per aliments en favor dels fills o en favor
de persones diferents d’aquests.
Si el 2001 heu rebut quantitats en concepte d’anualitats per aliments de persones
altres que els pares, consigneu-ne l’import a la casella 06.

� Les anualitats per aliments rebudes dels pares per decisió judicial estan
exemptes de l’impost, per la qual cosa el seu import no s’ha d’incloure en el
model 105.

� Pagaments amb transcendència fiscal fets en l’exercici

Despeses deduïbles dels rendiments del treball no comunicades a l’em-
presa o entitat pagadora (caselles 07 i 08)
Feu constar a la casella 07 si corresponen a rendiments del treball amb dret a deduc-
ció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla, o bé a la casella 08, en un altre cas,
l’import de les despeses satisfetes en l’exercici pels conceptes que a continuació s’in-
diquen:

- Quotes satisfetes a sindicats.
- Quotes satisfetes a col·legis professionals, sempre que la col·legiació tingui

caràcter obligatori, en la part que correspongui als fins essencials d’aquestes
institucions i amb el límit màxim de 300,51 euros anuals.

- Despeses de defensa jurídica derivades directament de litigis amb l’empresa o
amb l’entitat de la qual es perceben els rendiments del treball, amb el límit
màxim de 300,51 euros anuals.

- Cotitzacions directament satisfetes pel contribuent, en virtut d’un conveni espe-
cial, a la Seguretat Social o a mutualitats generals obligatòries de funcionaris,
així com a col·legis d’orfes o a entitats similars, l’import de les quals no s’hagi
comunicat a l’empresa o entitat pagadora per determinar el tipus de retenció
aplicable sobre els rendiments del treball.

Despeses deduïbles de determinats rendiments del capital mobiliari
(caselles 09 i 10)
En el cas de rendiments del capital mobiliari derivats de l’arrendament de béns
mobles, negocis o mines, de subarrendaments o de la prestació d’assistència tèc-
nica, feu constar a la casella 09 si corresponen a rendiments amb dret a deducció
per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla, o bé a la casella 10, en un altre cas,
l’import de les despeses necessàries per obtenir aquests rendiments, així com, si
s’escau, l’import del deteriorament sofert pels béns o drets dels quals procedeixin
els ingressos.

� Titularitat d’un únic immoble urbà diferent de l’habitatge habitual

Aquest apartat l’han d’emplenar els contribuents que durant l’any 2001 o part d’aquest
hagin estat titulars de la propietat, plena o compartida, o d’algun dret real de gaudi sobre
un únic immoble urbà d’ús propi, encara que hagi estat desocupat, exclòs l’habitatge
habitual i el sòl no edificat, sempre que el seu valor cadastral o, si no, el preu d’adquisi-
ció, no superi la quantitat que correspongui de les que s’assenyalen al quadern d’instruc-
cions per emplenar el model 104 (punt 2 de l’apartat «Qui pot presentar el model 104?»).
� A aquests efectes, s’entén que formen part de l’habitatge habitual les places de
garatge adquirides conjuntament amb aquest, fins a dues com a màxim.

Com a exemples més freqüents d’immobles urbans diferents de l’habitatge habitual i el
sòl no edificat, es pot esmentar: un segon habitatge, una plaça de garatge adquirida
independentment de l’habitatge habitual, etc.
Valor cadastral el 2001 (casella 11). Feu constar en aquesta casella l’import total del
valor cadastral de l’únic immoble urbà diferent de l’habitatge habitual i del sòl no edifi-
cat de què hagi estat titular el contribuent en els termes esmentats anteriorment.
Si l’immoble no té valor cadastral o aquest no ha estat notificat al titular a 31 de desem-
bre de 2001, a la casella 11 s’hi ha de consignar el 50 per 100 del preu, contrapresta-
ció o valor d’adquisició de l’immoble o, si s’escau, del valor d’aquest comprovat per
l’Administració a efectes d’altres tributs.

Si l’immoble està en construcció o, per raons urbanístiques, no és susceptible d’ús, no
empleneu aquest apartat.
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Valor cadastral revisat? (caselles 12 i 13). S’ha de marcar amb una «X» la
casella 13 (SÍ) en els casos següents:

- Quan el valor cadastral de l’immoble hagi estat revisat o modificat amb
efectes a partir de l’1 de gener de 1994.

- Quan l’immoble no tingui valor cadastral o aquest no hagi estat notificat
al seu titular a 31 de desembre de 2001.

En qualsevol altre cas, s’ha de marcar la casella 12 (NO).

Titularitat (%) (casella 14). Indiqueu en aquesta casella, amb dos decimals, el
percentatge de titularitat que correspon al contribuent sobre l’immoble. Si la
titularitat li correspon plenament, a la casella 14 s’hi ha de fer constar el per-
centatge del 100,00%.

Període computable (dies) (casella 15). En aquesta casella s’hi ha de fer
constar el nombre de dies de l’any 2001 en què el contribuent ha estat titular de
l’immoble. Si n’ha estat titular durant la totalitat de l’exercici 2001, a la casella
15 s’hi ha de consignar el número 365.

Situat a Ceuta o Melilla (casella 16). Si l’immoble està situat a Ceuta o a
Melilla, marqueu amb una «X» la casella 16.

� Contribuents amb dret a deducció en l’IRPF de 1998 pel
lloguer de l’habitatge habitual

Només han d’emplenar aquest apartat els contribuents amb deducció per llo-
guer de l’habitatge habitual en la declaració de l’IRPF de l’exercici 1998, sem-
pre que el contracte d’arrendament sigui anterior al dia 24 d’abril de 1998 i
mantinguin aquest contracte, així com el sistema d’arrendament per al seu ha-
bitatge habitual, en l’exercici 2001. Si concorren aquestes condicions, s’ha de
consignar a la casella 17 l’import del lloguer satisfet en l’exercici 2001.

� Contribuents amb dret a deducció per inversions o despe-
ses en béns d’interès cultural

Consigneu a la casella 18 l’import de les inversions o despeses efectuades en
l’exercici en béns que estiguin inscrits en el Registre general de béns d’interès
cultural, en funció de la part que correspongui al contribuent en la titularitat
sobre aquests béns.

� Contribuents amb dret a deduccions autonòmiques

Els contribuents residents en l’exercici 2001 a les comunitats autònomes de les
Illes Balears, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia, Madrid i Comunitat Valencia-
na, que tinguin dret en aquest exercici a alguna de les deduccions autonòmi-
ques que  s’indiquen a continuació, han d'emplenar l’epígraf corresponent a la
seva respectiva comunitat autònoma.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears (caselles 19 a 22)
Codi IB.1:  Per despeses de llars d’infants i similars de fills menors de tres
anys.
Indiqueu a la casella 19 l’import de les despeses que corresponguin al contri-
buent per la custòdia, en llars d’infants i centres escolars, de fills que siguin
menors de 3 anys d’edat a 31 de desembre de 2001.

Codi IB.2: Per despeses de conservació i millora de finques o terrenys en
àrees de sòl rústic protegit.
Els contribuents que siguin titulars de finques o terrenys inclosos en les àrees
de sòl rústic protegit a què es refereixen els apartats a), b) i c) de l’article 19.1
de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries, han de consignar a la casella 20 l’import de
les despeses de conservació i millora efectuades el 2001 en aquestes finques
o terrenys, sempre que es compleixin els altres requisits que estableix la Llei
esmentada.
A la casella 21 s’hi ha d’indicar el nombre d’hectàrees d’extensió de les finques
o terrenys a què es refereix la casella anterior.
Finalment, s’ha de fer constar a la casella 22 l’import satisfet el 2001 en con-
cepte d’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica que correspongui a
aquestes finques o terrenys.

Comunitat Autònoma de Castella i Lleó (caselles 23 a 26)
Codi CL.1: Per família nombrosa.
Marqueu amb una «X» la casella 23 si, atesa la situació existent a 31 de de-
sembre de 2001, es compleixen els requisits per tenir la condició de família
nombrosa. La deducció l’ha d’aplicar el contribuent amb el qual convisquin els
altres membres de la família nombrosa. Quan aquests convisquin amb més
d’un contribuent, l’import de la deducció s’ha de prorratejar per parts iguals en
la declaració de cada un d’ells.

Codi CL.2: Pel naixement o l’adopció de fills en l’exercici 2001.
Indiqueu a la casella 24 el nombre de fills nascuts o adoptats en l’exercici 2001
que convisquin amb el contribuent.
Indiqueu, a més a més, a la casella 25, el número d’ordre que ocupa el fill
nascut o adoptat en l’exercici, o bé el primer d’ells si n’hi ha més d’un. A l’efecte
de determinar aquest número d’ordre, només es tenen en compte els fills co-
muns, tant per naturalesa com per adopció.

Codi CL.3: Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració,
rehabilitació o reparació d’immobles del patrimoni històric espanyol.
A la casella 26 s’hi ha de consignar l’import de les quantitats destinades pels
seus titulars en l’exercici 2001 a restauració, rehabilitació o reparació de béns
immobles que estiguin situats al territori de Castella i Lleó i que pertanyin al
patrimoni històric espanyol, sempre que es compleixin els altres requisits esta-
blerts a l’article 6è.2 de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de mesures econò-
miques, fiscals i administratives de la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó.

Comunitat Autònoma de Catalunya (casella 27)
Codi CT.1: Pel naixement o l’adopció de fills en l’exercici 2001, que siguin
el segon o ulterior del contribuent o de l’altre progenitor.
Indiqueu a la casella 27 el nombre de fills nascuts o adoptats en l’exercici 2001,
sempre que tinguin la condició de segon fill o ulterior, tant per al contribuent
com per a l’altre progenitor.

Comunitat Autònoma de Galícia (caselles 28 a 33)
Codi GA.1: Pel naixement o l’adopció de fills en l’exercici 2001.
Indiqueu a la casella 28 el nombre de fills del contribuent nascuts o adoptats en
l’exercici 2001 i que convisquin amb el contribuent l’últim dia del període
impositiu. Consigneu, a més a més, a la casella 29, el número d’ordre que
ocupa per al contribuent el fill nascut o adoptat en l’exercici, o bé el primer
d’ells si n’hi ha més d’un. En cas de naixement múltiple, s’ha de consignar a la
casella 30 el nombre de fills nascuts.

Codi GA.2: Per família nombrosa.
Si el contribuent té el títol de família nombrosa a 31 de desembre de 2001, se
n’ha d’indicar la categoria a la casella 31 i consignar a aquest efecte la clau
numèrica que escaigui de les tres següents: clau 1 si es tracta de família nom-
brosa de primera categoria, clau 2 si es tracta de família nombrosa de segona
categoria, i clau 3 si es tracta de família nombrosa de categoria d’honor.

� Atenció: en general, la deducció per família nombrosa únicament la
poden aplicar els pares.

Codi GA.3: Per cura de fills de fins a 3 anys d’edat.
S’ha de consignar una «X» a la casella 32 quan, per motius de treball, el contri-
buent hagi de deixar els fills menors a cura d’una persona que tingui la condició
de treballadora de la llar, sempre que es compleixin, a més, els requisits se-
güents:

a) Que en la data de meritació de l’impost els fills convisquin amb el contri-
buent i tinguin tres anys d’edat o menys.

b) Que tots dos pares treballin fora del domicili familiar.
c) Que la persona treballadora de la llar estigui donada d’alta en el règim

especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social. Qualsevol dels
progenitors pot figurar com a ocupador.

Addicionalment, s’ha de consignar a la casella 33 el número «1» si el requisit
assenyalat a la lletra a) concorre únicament en el contribuent que presenta el
model 105, o bé el número «2» si també concorre en l’altre progenitor.

Comunitat de Madrid (caselles 34 a 36)
Codi M.1: Pel naixement o l’adopció de fills en l’exercici 2001.
Indiqueu a la casella 34 el nombre de fills nascuts o adoptats en el període
impositiu i que convisquin amb el contribuent l’últim dia del mateix període.

Codi M.2: Per acolliment no remunerat de més grans de 65 anys o minus-
vàlids.
Indiqueu a la casella 35 el nombre de persones més grans de 65 anys o minus-
vàlides que hagin conviscut amb el contribuent més de 183 dies de l’any 2001
en règim d’acolliment sense contraprestació, sense haver obtingut per això aju-
des o subvencions de la Comunitat de Madrid, sempre que les persones acolli-
des, excepte si són minusvàlides, no estiguin vinculades amb el contribuent
per un parentiu igual o inferior al quart grau de consanguinitat o afinitat i s’ob-
tingui el certificat acreditatiu corresponent de la Conselleria de Serveis Socials
de la Comunitat de Madrid.
Indiqueu així mateix a la casella 36 el nombre total de contribuents, inclòs el
que presenta el model 105, amb els quals també hagin conviscut les persones
més grans de 65 anys o minusvàlides esmentades en règim d’acolliment no
remunerat amb compliment dels requisits damunt assenyalats.

Comunitat Valenciana (caselles 37 a 39)
Codi V.1: Pel naixement o l’adopció de fills en l’exercici que siguin el ter-
cer o posterior del contribuent.
Indiqueu a la casella 37 el nombre de fills nascuts o adoptats durant l’exercici
2001 que tinguin la condició de tercer o posterior fill del contribuent i que hagin
conviscut amb aquest ininterrompudament des del moment del naixement o
adopció fins al final del període impositiu.

Codi V.2: Per la realització, per un dels cònjuges, de feines no remunera-
des a la llar.
S’ha de consignar una «X» a la casella 38 quan el cònjuge del contribuent que
presenta el model 105 no obtingui cap rendiment derivat del treball ni de la
realització d’activitats econòmiques, ni tampoc rebi imputacions de bases im-
posables d’entitats en règim de transparència fiscal, sempre que, a més, cap
dels membres de la unitat familiar no obtingui rendiments íntegres en una quantia
superior a 300,51 euros anuals en concepte d’imputacions de rendes immobili-
àries o de rendiments del capital mobiliari i immobiliari, ni tampoc guanys o
pèrdues patrimonials.

Codi V.3: Quantitats destinades pels seus titulars a la conservació, repa-
ració i restauració de béns inscrits en l’Inventari general del patrimoni
cultural valencià.
A la casella 39 s’hi ha de consignar l’import de les quantitats destinades pels
seus titulars en l’exercici 2001 a la conservació, reparació i restauració de béns
pertanyents al patrimoni cultural valencià que estiguin inscrits en el seu Inven-
tari general.

� Data i signatura

Una vegada consignada la data, el present document ha de ser signat pel con-
tribuent o el seu representant.
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ETIQUETA DEL CONTRIBUENT AMB DADES ERRÒNIES ETIQUETA DEL CÒNJUGE AMB DADES ERRÒNIES

Heu d’emplenar aquest apartat sempre que l’etiqueta identificativa del con-
tribuent adherida al model 104 contingui dades errònies, incloses les que
siguin conseqüència d’un canvi de domicili.
En aquest cas, ratlleu sobre la mateixa etiqueta les dades que siguin incor-
rectes i consigneu a continuació les dades correctes que corresponguin.

Dades correctes del contribuent:

Primer cognom

Segon cognom

Nom

Domicili actual del contribuent:

Carrer/Plaça/Av.

Número Escala Pis Porta Codi postal

Municipi Província

Si l’error en l’etiqueta identificativa del contribuent és el número
d’identificació fiscal (NIF), marqueu amb una «X» aquesta casella .............
En aquest cas, consigneu el NIF correcte del contribuent
sobre la mateixa etiqueta adherida al model 104.

Heu d’emplenar aquest apartat sempre que l’etiqueta identificativa del còn-
juge adherida al model 104 contingui dades errònies, incloses les que si-
guin conseqüència d’un canvi de domicili.
En aquest cas, ratlleu sobre la mateixa etiqueta les dades que siguin incor-
rectes i consigneu a continuació les dades correctes que corresponguin.

Dades correctes del cònjuge:

Primer cognom

Segon cognom

Nom

Domicili actual del cònjuge:

Carrer/Plaça/Av.

Número Escala Pis Porta Codi postal

Municipi Província

Si l’error en l’etiqueta identificativa del cònjuge és el número
d’identificació fiscal (NIF), marqueu amb una «X» aquesta casella .............
En aquest cas, consigneu el NIF correcte del cònjuge
sobre la mateixa etiqueta adherida al model 104.


