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les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin
al que preceptua aquest Reial decret.

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, 19 d’abril de 2002.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Foment,
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

8895 RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2002, de la Secre-
taria General Tècnica, sobre l’aprovació pel
Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord
del Conveni, establert sobre la base de l’arti-
cle K.3 del Tractat de la Unió Europea, relatiu
al Procediment simplificat d’extradició entre
els estats membres de la Unió Europea, Brus-
se�es 10 de març de 1995 (publicat en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 89, de 14
d’abril de 1999). («BOE» 111, de 9-5-2002.)

Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord,
20 de desembre de 2001. Aprovació. Aplicació provi-
sional a partir del 20 de març de 2002, amb les reserves
i les declaracions següents:

Tinc l’honor de referir-me a l’Instrument d’aprovació
pel Regne Unit del conveni relatiu al Procediment sim-
plificat d’extradició entre els estats membres de la Unió
Europea, fet a Brusse�es el 10 de març de 1995, i de
fer les reserves i les declaracions següents en nom del
Regne Unit.

Article 7.

El Regne Unit es reserva el dret de permetre que
el consentiment de la persona detinguda es doni davant
de les autoritats competents determinades de confor-
mitat amb l’article 15.

Article 9.

El Regne Unit declara que el que estableix l’arti-
cle 14 del Conveni europeu d’extradició no és aplicable
quan la persona detinguda consenti a ser extradita de
conformitat amb l’article 7 d’aquest Conveni.

Article 12.

El Regne Unit es proposa d’aplicar les disposicions
dels apartats 1 i 2 de l’article 12.

Article 14.

Les disposicions de l’article 14 no s’apliquen al Regne
Unit en virtut de la seva reserva relativa a l’article 21
del Conveni europeu d’extradició.

Article 15.

De conformitat amb l’article 15, el Regne Unit declara
que les autoritats competents als efectes dels articles
4 al 8 i l’article 10 són el Home Office, els ministres
escocesos, l’Scottish Executive Justice Department, el
Senior District Judge (Chief Magiscourt) (jutge de Pri-
mera Instància) i un sheriff de Lothian i de Borders.

Article 16.

De conformitat amb l’apartat 3 de l’article 16, el Reg-
ne Unit declara que, fins a l’entrada en vigor, el Conveni
és aplicable, pel que fa a aquell, en les seves relacions
amb els estats membres que hagin formulat una decla-
ració igual, al cap de noranta dies de la data del dipòsit
de l’Instrument de ratificació del Regne Unit.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 15 d’abril de 2002.—El secretari general tèc-

nic, Julio Núñez Montesinos.

8896 ENTRADA EN VIGOR de l’Acord entre Espanya
i Colòmbia relatiu a la regulació i l’ordenació
dels fluxos migratoris laborals, fet a Madrid
el 21 de maig de 2001, l’aplicació provisional
del qual es va publicar en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 159, de data 4 de juliol
de 2001. («BOE» 111, de 9-5-2002.)

L’Acord entre Espanya i Colòmbia relatiu a la regulació
i l’ordenació dels fluxos migratoris laborals, fet a Madrid
el 21 de maig de 2001, va entrar en vigor l’11 de març
de 2002, data de comunicació del compliment dels
requisits exigits per l’ordenament jurídic espanyol,
segons estableix l’article 18.1.

Es fa públic per a coneixement general, i es completa
així la inserció feta en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núme-
ro 159, de 4 de juliol de 2001.

Madrid, 16 d’abril de 2002.—El secretari general tèc-
nic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D’HISENDA
9035 ORDRE HAC/1025/2002, de 7 de maig, per

la qual s’aproven nous models de declaració
censal de començament, modificació o ces-
sació de l’activitat, que han de presentar a efec-
tes fiscals els empresaris, els professionals i
altres obligats tributaris i s’estableix l’àmbit, les
condicions generals i el procediment per a la
seva presentació telemàtica. («BOE» 112,
de 10-5-2002, i «BOE» 115, de 14-5-2002.)

L’article 107 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre,
de pressupostos generals de l’Estat per a 1989 («Butlletí
Oficial de l’Estat» del 29), estableix que les persones
o entitats que portin a terme o hagin de portar a terme
en territori espanyol activitats empresarials o professio-
nals o satisfacin rendiments subjectes a retenció, han
de comunicar a l’Administració tributària, a través de
les corresponents declaracions censals, el comença-
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ment, les modificacions i la cessació en el desenvolu-
pament d’aquestes activitats. Així mateix, l’esmentat pre-
cepte disposa que s’ha de regular per reglament el con-
tingut, la forma i els terminis per a la presentació d’a-
questes declaracions censals.

En compliment d’aquesta norma, es va aprovar el
Reial decret 1041/1990, de 27 de juliol («Butlletí Oficial
de l’Estat» del 10 d’agost), pel qual es regulen les decla-
racions censals que han de presentar a efectes fiscals
els empresaris, els professionals i altres obligats tribu-
taris.

Mitjançant l’Ordre de 20 de setembre de 1999 («But-
lletí Oficial de l’Estat» del 30) es van aprovar nous models
036 i 037 de declaració censal i es va modificar l’Ordre
d’11 de maig de 1998 («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 14).

Això no obstant, determinades modificacions norma-
tives, que s’indiquen a continuació, fan necessària la revi-
sió d’aquests models.

El Reial decret 1968/1999, de 23 de desembre («But-
lletí Oficial de l’Estat» del 30) pel qual es modifiquen
determinats articles del Reglament de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, de l’impost sobre la renda
de no residents i del Reglament de plans i fons de pen-
sions, en matèria de dietes, obligació de declarar, paga-
ments a compte i obligacions d’informació, ha modificat
l’apartat 1 de l’article 70 del Reglament de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, aprovat per l’article
únic del Reial decret 214/1999, de 5 de febrer («Butlletí
Oficial de l’Estat» del 9), incloent-hi, entre les rendes
subjectes a retenció o ingrés a compte, els rendiments
de les activitats forestals.

L’article 6, apartat onze, de la Llei 55/1999, de 29
de desembre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 30) de mesu-
res fiscals, administratives i de l’ordre social, ha modificat
la Llei 37/1992, de l’impost sobre el valor afegit, de
28 de desembre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 29).
Aquesta modificació obeeix, entre altres motius, a la
necessitat de fer efectiva la supressió del règim especial
del comerç al detall de determinació proporcional de
bases imposables i exigeix la supressió correlativa dels
preceptes reglamentaris en els quals es regulava aquest
règim i una modificació d’aquells altres que hi contenien
referències.

Tot això s’ha portat a terme mitjançant l’aprovació
del Reial decret 3422/2000, de 15 de desembre («But-
lletí Oficial de l’Estat» del 16), pel qual es modifiquen
el Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre el valor
afegit, el Reial decret 2402/1985, de 18 de desembre,
pel qual es regula el deure d’expedir i lliurar factura que
incumbeix als empresaris i professionals i el Reial decret
1041/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen les
declaracions censals que han de presentar a efectes fis-
cals els empresaris, els professionals i altres obligats
tributaris.

Aquest Reial decret 3422/2000 també ha modificat
l’article 71 del Reglament de l’impost sobre el valor afe-
git, en la nova redacció del qual s’incorpora la xifra de
6.010.121,04 euros com a import equivalent de la quan-
tia de mil milions de pessetes de volum d’operacions,
calculat d’acord amb el que disposa l’article 121 de la
Llei de l’impost.

L’article 5 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 30), de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, ha modificat els articles
5, 93, 105, 111, 112 i 113 de la Llei 37/1992, de
28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, per
tal d’adaptar la normativa de l’impost al que disposa
la Sisena Directiva del Consell (77/388) en relació amb
la devolució de l’impost suportat anteriorment a l’inici
de les operacions que constitueixen l’objecte de l’activitat

del subjecte passiu, com a conseqüència de la sentència
del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees de
21 de març de 2000 (assumpte Gabalfrisa).

Per una altra part, el Reial decret 1082/2001, de
5 d’octubre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 6), pel qual
es modifiquen el Reglament de l’impost sobre el valor
afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de
desembre, el Reial decret 1041/1990, de 27 de juliol,
pel qual es regulen les declaracions censals que han
de presentar a efectes fiscals els empresaris, els pro-
fessionals i altres obligats tributaris, i el Reial decret
2027/1995, de 22 de desembre, pel qual es regula
la declaració anual d’operacions amb terceres persones,
i es modifiquen els requisits per a la presentació de decla-
racions en euros, incorpora aquests canvis normatius.

Mitjançant aquest Reial decret 1082/2001 es fa una
nova redacció de l’article 27 del Reglament de l’impost
sobre el valor afegit, per desplegar determinades normes
referents a la deducció de les quotes suportades o satis-
fetes anteriorment a l’inici de la realització dels lliura-
ments de béns o prestacions de serveis corresponents
a activitats empresarials o professionals. Per la mateixa
raó, també ha estat objecte de modificació el Reial decret
1041/1990, de 27 de juliol, amb la finalitat d’adequar
la regulació de la declaració censal de començament
i de modificació als canvis introduïts en la Llei de l’impost
sobre el valor afegit respecte a la definició d’empresari
i a la concreció del moment d’inici de l’activitat. Així
mateix, es modifica l’article 28 del dit Reglament de
l’impost sobre el valor afegit, i els articles 9 i 10 del
Reial decret 1041/1990, referent al règim de les opcions
i so�icituds en matèria de deduccions, amb la finalitat
d’aclarir les diferents situacions que es poden plantejar,
i determinar els terminis d’exercici i els seus efectes.

En aquest sentit, l’article 9.1 del Reial decret
1041/1990 esmentat disposa que, a efectes de l’impost
sobre el valor afegit, en la declaració de començament
s’ha d’indicar:

a) Si la realització habitual dels lliuraments de béns
o prestacions de serveis que constitueixen l’objecte de
l’activitat es produeix amb caràcter previ o simultani al
començament de l’adquisició o importació de béns o
serveis destinats a l’exercici de l’activitat empresarial o
professional.

b) O bé si, al contrari, el començament en la rea-
lització habitual d’aquests lliuraments de béns o pres-
tacions de serveis es produeix després d’haver començat
les esmentades activitats.

Addicionalment, l’esmentat article 9 del Reial decret
1041/1990 disposa a l’apartat 4.b) que, en els casos
a què es refereix la lletra b) del segon paràgraf de l’apar-
tat 1 d’aquest article, aquesta declaració inicial serveix
per proposar a l’Administració el percentatge provisional
de deducció a què es refereix l’apartat dos de l’article
111 de la Llei de l’impost sobre el valor afegit.

La Llei 24/2001, de 27 de desembre («Butlletí Oficial
de l’Estat» del 31), de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, fa una nova redacció dels arti-
cles 9 i 133 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre,
de l’impost sobre societats, relatius a la delimitació dels
subjectes passius que n’estan totalment o parcialment
exempts.

Així mateix, modifica l’article 84 de la Llei 43/1995
esmentada i disposa que la renúncia al règim de con-
solidació fiscal s’ha de fer a través de la declaració censal.

D’altra banda, l’article 6 de la Llei 24/2001 introdueix
les modificacions oportunes en la Llei 37/1992, de 28
de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, relatives
a la substitució dels llindars fixats en ecus o pessetes
per referències a euros.

L’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
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procediment administratiu comú («Butlletí Oficial de l’Es-
tat» del 27), insta les administracions públiques perquè
promoguin la incorporació de tècniques electròniques,
informàtiques i telemàtiques en l’exercici de la seva acti-
vitat i l’exercici de les seves competències.

El Reial decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual
es regula la utilització de tècniques electròniques, infor-
màtiques i telemàtiques per l’Administració General de
l’Estat («Butlletí Oficial de l’Estat» del 29), aborda el des-
plegament d’aquest article, amb la pretensió de delimitar,
en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, les garan-
ties, els requisits i els casos d’utilització de les tècniques
electròniques, informàtiques i telemàtiques.

En aquest sentit, la Llei 66/1997, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 31), en la seva disposició
final, autoritza el ministre d’Economia i Hisenda perquè
determini, mitjançant una ordre, els casos i les condicions
en què les grans empreses han de presentar per mitjans
telemàtics les seves declaracions, declaracions liquida-
cions, autoliquidacions o qualssevol altres documents
exigits per la normativa tributària.

D’altra banda, la disposició final primera de la Llei
50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 31), autoritza el ministre d’Economia i Hisenda per-
què determini, mitjançant una ordre, els casos i les con-
dicions en què les petites i mitjanes empreses poden
presentar per mitjans telemàtics les seves declaracions,
declaracions liquidacions, autoliquidacions o qualssevol
altres documents exigits per la normativa tributària; s’en-
tén per petites i mitjanes empreses les no compreses
en la definició de grans empreses als efectes de l’impost
sobre el valor afegit.

L’experiència adquirida per l’Agència Tributària en el
desenvolupament dels sistemes de presentació telemà-
tica de declaracions unit a la demanda creixent dels ciu-
tadans respecte de la utilització de les noves tecnologies
en les seves relacions amb l’Administració, fan necessari
ampliar aquest sistema de presentació telemàtica als
models 036/037.

L’article 19 del Reial decret 1041/1990, de 27 de
juliol, disposa que el ministre d’Economia i Hisenda ha
d’aprovar els models a què s’hagin d’ajustar les decla-
racions censals. Així mateix, el punt 2 de la disposició
final del dit Reial decret estableix que, a més de les
que siguin procedents per autoritzacions contingudes
en l’articulat d’aquest Reial decret, el Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda ha de dictar les disposicions que siguin
necessàries per aplicar-lo.

L’article 2 del Reial decret 557/2000, de 27 d’abril,
de reestructuració dels departaments ministerials («But-
lletí Oficial de l’Estat» del 28), estableix que correspon
al Ministeri d’Hisenda, a través dels òrgans als quals
es refereix l’apartat 1 d’aquest article, l’exercici de les
competències atribuïdes fins ara al Ministeri d’Economia
i Hisenda.

En conseqüència, i fent ús de les autoritzacions que
tinc conferides,

D I S P O S O :

Primer. Models 036 i 037 de declaració censal.—De
conformitat amb el que estableix l’article 19 del Reial
decret 1041/1990, de 27 de juliol, s’aproven el model
036, que figura a l’annex I, i el model 037, que figura
a l’annex II d’aquesta Ordre, de declaració censal de
començament, modificació o cessació de l’activitat, que
han de presentar a efectes fiscals les persones o les

entitats a què es refereix l’article 1 del Reial decret
esmentat.

Aquestes persones o entitats han d’utilitzar el model
036, si bé es pot utilitzar el model 037 quan es reuneixin,
simultàniament, els requisits següents:

1r Que els obligats tributaris siguin subjectes pas-
sius de l’impost sobre la renda de les persones físiques,
de l’impost sobre societats o de l’impost sobre el valor
afegit.

2n Que, tractant-se de subjectes passius de l’impost
sobre el valor afegit, estiguin inclosos en algun dels
règims següents: règim general, règim especial simpli-
ficat, règim especial del recàrrec d’equivalència o règim
especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.

3r Que no realitzin operacions intracomunitàries
subjectes a l’impost sobre el valor afegit, ni satisfacin
rendiments del capital mobiliari subjectes a retenció.

4t Que no es tracti d’entitats residents a Espanya
no subjectes a l’impost sobre societats.

Ambdós models consten de dos exemplars, un per
a l’Administració i un altre per a l’interessat.

Segon. No obligats a presentar declaració cen-
sal.—No estan obligades a presentar aquestes declara-
cions censals les persones o entitats que no satisfacin
rendiments subjectes a retenció i que realitzin exclusi-
vament les operacions següents:

a) Arrendaments de béns immobles exempts de
l’impost sobre el valor afegit.

b) Lliuraments a títol ocasional de mitjans de trans-
port nous exempts de l’impost sobre el valor afegit en
virtut del que disposa l’article 25, apartats u i dos, de
la Llei de l’impost sobre el valor afegit.

c) Adquisicions intracomunitàries de béns exemptes
de l’esmentat impost en virtut del que disposa l’article
26, apartat tres, de la Llei de l’impost sobre el valor
afegit.

Tercer. Començament de l’activitat empresarial o
professional.—Els empresaris o professionals que hagin
de començar l’exercici d’una o diverses activitats empre-
sarials o professionals, han d’indicar:

a) Si la realització habitual dels lliuraments de béns
o prestacions de serveis que constitueixen l’objecte de
l’activitat es produeix amb caràcter previ o simultani al
començament de l’adquisició o importació de béns o
serveis destinats a l’exercici de l’activitat empresarial o
professional.

b) O bé si, al contrari, el començament en la rea-
lització habitual d’aquests lliuraments de béns o pres-
tacions de serveis es produeix després del començament
d’aquestes activitats.

Quart. So�icitud del número d’identificació fis-
cal.—Mitjançant la declaració censal, les persones jurí-
diques i entitats en general que s’estableixin o cons-
titueixin, o que no disposin del codi d’identificació al
qual es refereix el Decret 2423/1975, de 25 de setem-
bre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 22 d’octubre), han
de so�icitar l’assignació d’aquest codi, que és el seu
número d’identificació fiscal, de conformitat amb el que
estableix l’article 9.4.a) del Reial decret 1041/1990.

Així mateix, per mitjà de la declaració censal, els obli-
gats tributaris persones físiques que siguin empresaris
o professionals, i no disposin del número d’identificació
fiscal, han de so�icitar l’assignació del número esmentat.

Cinquè. Canvi de domicili fiscal.—La declaració cen-
sal, la utilitzen les persones jurídiques i les entitats en
general i les persones físiques que siguin empresaris
o professionals, per comunicar el canvi de domicili fiscal,
d’acord amb el que preveuen l’apartat 2 de l’article 45
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de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tri-
butària, i l’article 10.2.a) del Reial decret 1041/1990,
de 27 de juliol.

Sisè. Altres casos d’utilització de la declaració cen-
sal.—Mitjançant la declaració censal:

1r En els casos en què el començament en la rea-
lització habitual dels lliuraments de béns o prestacions
de serveis que constitueixin l’objecte de l’activitat es pro-
dueixi posteriorment a l’adquisició o la importació de
béns o serveis destinats a l’exercici de l’activitat, els sub-
jectes passius de l’impost sobre el valor afegit han de
proposar a l’Administració el percentatge provisional de
deducció a què es refereix l’apartat dos de l’article 111
de la Llei 37/1992, de l’impost sobre el valor afegit.

2n Els obligats tributaris han de fer la renúncia al
règim d’estimació objectiva i a la modalitat simplificada
del règim d’estimació directa en l’impost sobre la renda
de les persones físiques, així com la revocació d’aquesta
renúncia. De la mateixa manera han de comunicar l’ex-
clusió, quan es donin les circumstàncies que la deter-
minen.

3r Els obligats tributaris han de fer la renúncia al
règim simplificat i al règim especial de l’agricultura, rama-
deria i pesca de l’impost sobre el valor afegit, a què
es refereix el segon paràgraf de l’apartat 2 de l’arti-
cle 33 del Reglament de l’impost sobre el valor afegit,
així com la revocació prevista a l’apartat 3 del mateix
article. De la mateixa manera, han de comunicar l’ex-
clusió, quan es donin les circumstàncies que la deter-
minen.

4t Els subjectes passius de l’impost sobre el valor
afegit, que facin les operacions de venda a distància
des del territori d’aplicació de l’impost, a què es refereix
l’apartat quatre de l’article 68 de la Llei 37/1992, de
28 de desembre, reguladora de l’impost, han de comu-
nicar la tributació a destinació per opció o per haver
superat els imports que s’assenyalen a l’efecte.

També han d’utilitzar aquest model els subjectes pas-
sius de l’impost, identificats en un altre Estat membre,
per comunicar la tributació al territori d’aplicació de l’im-
post per opció presa al seu propi país, o per haver superat
els imports que s’assenyalen a l’efecte, d’acord amb el
que estableix l’apartat tres de l’article 68 de la Llei de
l’impost. Així mateix, s’utilitza quan la tributació al territori
d’aplicació de l’impost és determinada per la realització
dels lliuraments de béns a què es refereix l’apartat cinc
del mateix article.

5è Respecte de les adquisicions intracomunitàries
de béns a què es refereix l’article 14 de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit,
han de comunicar la subjecció a l’impost per opció o
per haver superat dins l’any natural en curs el límit de
10.000 euros les persones o entitats següents:

a) Els subjectes passius acollits al règim especial
de l’agricultura, ramaderia i pesca, respecte dels béns
destinats a l’exercici de l’activitat sotmesa al règim
esmentat.

b) Els subjectes passius que portin a terme exclu-
sivament operacions que no originen el dret a la deducció
total o parcial de l’impost.

c) Les persones jurídiques que no actuïn com a
empresaris o professionals.

6è Els subjectes passius de l’impost sobre societats
i els contribuents per l’impost sobre la renda de no resi-
dents corresponent a establiments permanents exer-
ceixen l’opció per calcular els pagaments fraccionats
sobre la part de base imposable del període a què es
refereix l’article 38.3 de la Llei 43/1995, de 27 de
desembre, de l’impost sobre societats.

7è Els subjectes passius de l’impost sobre el valor
afegit han de comunicar l’opció per a la determinació
global de la base imposable en el règim especial d’a-
gències de viatges.

8è Els subjectes passius de l’impost sobre el valor
afegit han de comunicar l’opció per a la determinació
de la base imposable mitjançant el marge de benefici
global en el règim especial de béns usats, objectes d’art,
antiguitats i objectes de co�ecció, en els termes de l’ar-
ticle 137 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’impost sobre el valor afegit.

9è Els subjectes passius de l’impost sobre les pri-
mes d’assegurances han de comunicar l’obligació de pre-
sentar declaració per aquest impost.

10. Els subjectes passius de l’impost sobre el valor
afegit han de comunicar a l’Administració la superació
dels límits de volum d’operacions a què es refereix l’ar-
ticle 20, apartat u, número 27, de la Llei de l’impost
esmentat, així com la modificació d’aquesta circums-
tància.

11. Els que satisfacin rendiments procedents de
l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans en
els termes de l’article 70 del Reglament de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret
214/1999 de 5 de febrer («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 9), han de comunicar l’obligació de practicar retenció
o ingrés a compte.

12. Tractant-se d’establiments permanents l’activi-
tat dels quals en territori espanyol consisteixi en obres
de construcció, insta�ació o muntatge amb una durada
que passi de dotze mesos, activitats o explotacions eco-
nòmiques de temporada o estacionals, o activitats d’ex-
ploració de recursos naturals, el contribuent pot optar
per l’aplicació del règim general previst per als establi-
ments permanents, en els termes de l’apartat 5 de l’ar-
ticle 17 de la Llei 41/1998, de 9 de desembre, de l’im-
post sobre la renda de no residents i normes tributàries.

13. Els subjectes passius de l’impost sobre el valor
afegit han d’optar per l’aplicació de la regla de prorrata
especial, prevista en el número 1r de l’apartat dos de
l’article 103 de la Llei de l’impost sobre el valor afegit.

14. Els subjectes passius de l’impost sobre el valor
afegit que hagin presentat declaració de començament
d’activitats empresarials o professionals o d’una nova
activitat, que constitueixi un sector diferenciat respecte
de les activitats que portaven a terme anteriorment, i
hagin comunicat que la realització habitual de lliuraments
de béns o prestacions de serveis que constitueixen l’ob-
jecte de l’activitat es produirà posteriorment al comen-
çament de l’adquisició o la importació de béns o serveis
destinats a l’exercici de l’activitat empresarial o profes-
sional, han de comunicar l’inici de la realització habitual
dels lliuraments de béns o prestacions de serveis corres-
ponents a les noves activitats empresarials o professio-
nals.

15. Els grups fiscals que hagin exercit l’opció pel
règim de consolidació fiscal, poden renunciar a aplicar-lo,
d’acord amb el que disposa l’apartat 5 de l’article 84
de la Llei 43/1995, de l’impost sobre societats.

Setè. Entitats en règim d’atribució de rendes.—Les
entitats a les quals sigui aplicable el règim d’atribució
de rendes que exerceixin activitats empresarials o pro-
fessionals han de presentar una única declaració censal
de començament. En aquest cas, és obligatori emplenar
la relació de membres o partícips. Quan es produeixi
alguna variació en la seva composició, s’ha de comunicar
aquesta circumstància, mitjançant la presentació d’una
declaració de modificació.

Així mateix, cada soci, comuner o partícip ha de pre-
sentar una declaració censal per comunicar l’obligació
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d’efectuar pagaments fraccionats com a membre d’a-
questes entitats, excepte quan ja estiguessin obligats
anteriorment a efectuar pagaments fraccionats per
aquest o per un altre concepte.

Quan es tracti de renunciar al règim d’estimació objec-
tiva i a la modalitat simplificada del règim d’estimació
directa, la renúncia l’han de formular tots els membres.
La renúncia s’ha de fer mitjançant la presentació per
part de l’entitat d’un model de declaració censal on es
consigni la relació de membres, la renúncia i la signatura
de cada un.

La revocació de la renúncia, l’ha de comunicar l’entitat
mitjançant la presentació d’una declaració de modifica-
ció, si bé en aquest cas no és necessari que la relació
de membres sigui signada per tothom; n’hi ha prou que
la declaració sigui subscrita per qualsevol d’ells. Això
no obstant, la revocació pot ser presentada a títol indi-
vidual per qualsevol soci, comuner o partícip mitjançant
la presentació d’un model de declaració censal. En
aquest cas, s’ha de notificar a l’entitat la inclusió en
el règim d’estimació objectiva o en la modalitat sim-
plificada del règim d’estimació directa.

Quan es tracti de renunciar o revocar la renúncia
al règim especial simplificat i al règim especial de l’a-
gricultura, ramaderia i pesca de l’impost sobre el valor
afegit, s’ha de procedir de la manera descrita en els
paràgrafs anteriors per als règims de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

Vuitè. Termini de presentació.

1r Les declaracions censals s’han de presentar en
els terminis previstos en les disposicions que regulen
les opcions o comunicacions que es manifestin a través
d’aquelles, o en els terminis generals que estableix el
Reial decret 1041/1990, de 27 de juliol.

2n L’opció de tributació a destinació per les ope-
racions de venda a distància, a què es refereix el número
4t de l’apartat sisè d’aquesta Ordre, s’efectua durant el
mes de desembre anterior a l’any natural en el qual hagi
de tenir efecte.

L’any d’inici de l’activitat, l’opció s’ha d’efectuar ante-
riorment a la realització d’aquestes operacions.

L’opció produeix efecte durant un període mínim de
dos anys naturals. Aquesta ha de ser reiterada pel sub-
jecte passiu una vegada transcorreguts dos anys natu-
rals; en cas contrari, queda revocada automàticament.

3r L’opció per la subjecció a l’impost sobre el valor
afegit, a què es refereix el número 5è de l’apartat sisè
d’aquesta Ordre, es pot exercir en qualsevol moment
i ha d’incloure com a mínim el temps que falti per trans-
córrer de l’any en curs i els dos anys naturals següents
i té efectes durant els anys posteriors fins que sigui
revocada.

La revocació es pot exercir una vegada transcorregut
el període mínim indicat abans.

La comunicació d’haver assolit en les adquisicions
intracomunitàries durant l’any natural en curs l’import
que s’assenyala a aquest efecte, s’ha d’efectuar en el
termini d’un mes a comptar des de la data en què s’hagi
assolit aquest límit. Així mateix, la comunicació de no
haver assolit aquest límit l’any natural precedent s’ha
d’efectuar el mes de gener de l’any natural en què hagi
de tenir efecte.

4t L’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats
de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda
de no residents corresponent a establiments permanents
a què es refereix el número 6è de l’apartat sisè d’aquesta
Ordre ha de ser exercida durant el mes de febrer de
l’any natural a partir del qual hagi de tenir efectes, sempre
que el període impositiu al qual es refereixi l’opció coin-

cideixi amb l’any natural. En cas contrari, l’exercici de
l’opció s’ha de fer durant el termini de dos mesos a
comptar des de l’inici de l’esmentat període impositiu
o dins del termini comprès entre l’inici de l’esmentat
període impositiu i l’acabament del termini per efectuar
el primer pagament fraccionat corresponent a l’esmentat
període impositiu quan aquest últim termini sigui inferior
a dos mesos.

Novè. Presentació telemàtica.

U. Àmbit d’aplicació del sistema de presentació tele-
màtica de la declaració censal corresponent als models
036/037.

Els obligats tributaris que hagin de presentar la decla-
ració censal corresponent als models 036/037 poden,
segons escullin, efectuar la presentació en imprès o per
via telemàtica.

No obstant això, no es pot efectuar la presentació
telemàtica de les declaracions corresponents als models
036/037 que impliquin l’aportació de documents.

En particular, no es pot efectuar la presentació tele-
màtica dels models 036/037 quan, mitjançant aquests
models, se so�iciti l’assignació del número d’identificació
fiscal (NIF), es modifiquin dades censals que impliquin
una modificació en l’escriptura pública de constitució
de l’entitat o en els seus estatuts socials o es declari
la cessació en l’activitat per dissolució, absorció, fusió
o altres causes d’extinció de l’entitat.

Dos. Condicions generals per a la presentació tele-
màtica de la declaració censal corresponent als models
036/037.

1r Requisits per a la presentació telemàtica de la
declaració corresponent als models 036/037: La pre-
sentació telemàtica de les declaracions corresponents
als models 036/037 està subjecta a les condicions
següents:

a) El declarant ha de disposar de número d’iden-
tificació fiscal (NIF).

b) El declarant 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 i VI de l’Ordre de 24 d’abril de 2000, per la qual
s’estableixen les condicions generals i el procediment
per a la presentació telemàtica de declaracions de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques («Butlletí
Oficial de l’Estat» del 29).

c) Per efectuar la presentació telemàtica de la decla-
ració corresponent al model 036/037, el declarant ha
de generar un fitxer emplenant els formularis que el
mateix programa de transmissió li presenta en pantalla,
o utilitzant altres programes que generen el mateix fitxer.

Així mateix, els declarants que optin per aquesta
modalitat de presentació han de tenir en compte les
normes tècniques que es requereixen per efectuar la
presentació i que estan recollides a l’annex II de l’Ordre
de 24 d’abril de 2000, per la qual s’estableixen les con-
dicions generals i el procediment per a la presentació
telemàtica de declaracions de l’impost sobre la renda
de les persones físiques.

2n Presentació de declaracions amb deficiències de
tipus formal: en aquells casos en què es detectin ano-
malies de tipus formal en la transmissió telemàtica de
declaracions, aquesta circumstància s’ha de posar en
coneixement del declarant pel mateix sistema mitjançant
els missatges d’error corresponents perquè procedeixi
a esmenar-les.
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Tres. Procediment per a la presentació telemàtica
de la declaració censal corresponent als models
036/037.

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

a) El declarant s’ha de posar en comunicació amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària a través d’In-
ternet o de qualsevol altra via equivalent que permeti
la connexió, a l’adreça: http://aeat.es i ha de seleccionar
el model de declaració que vol transmetre.

A continuació, ha de procedir a transmetre la decla-
ració corresponent amb la signatura electrònica, gene-
rada en seleccionar el certificat d’usuari X.509.V3 expe-
dit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial
Casa de la Moneda i insta�at prèviament al navegador
a aquest efecte.

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

En cas que la presentació sigui rebutjada, s’han de
mostrar en pantalla les dades del formulari i la descripció
dels errors detectats. En aquest cas, s’ha de procedir
a rectificar-les tornant a emplenar el formulari.

d) El presentador ha d’imprimir i conservar la decla-
ració acceptada, degudament validada amb el codi elec-
trònic corresponent.

Disposició addicional.

Els conceptes i les definicions relatius a la presenta-
ció de declaracions per via telemàtica es recullen a

l’annex V de l’Ordre de 24 d’abril de 2000, per la qual
s’estableixen les condicions generals i el procediment
per a la presentació telemàtica de declaracions de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques.

Disposició derogatòria.

Queda derogada l’Ordre d’11 de maig de 1998. Així
mateix, queda derogada l’Ordre de 20 de setembre de
1999, que aprova els models de declaració censal de
començament, modificació o cessació de l’activitat, que
han de presentar a efectes fiscals els empresaris, els
professionals i altres obligats tributaris.

Disposició final.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Això no obstant, la presentació telemàtica de les
declaracions regulada a l’apartat novè es pot efectuar
a partir de l’1 d’octubre de 2002.

Madrid, 7 de maig de 2002.

MONTORO ROMERO

Excms. Srs. Secretari d’Estat d’Hisenda i Director General
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

(Aquesta Ordre s’inclou tenint en compte la Correcció d’errades
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 115, de 14 de maig
de 2002.)
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DECLARACIÓ
CENSAL

DE COMENÇAMENT, MODIFICACIÓ O CESSACIÓ

DE L’ACTIVITAT, QUE HAN DE PRESENTAR, A EFECTES

FISCALS, ELS EMPRESARIS, ELS PROFESSIONALS I

ALTRES OBLIGATS TRIBUTARIS

MODEL 036

Agència Tributària

ANNEX I



1600 Dissabte 1 juny 2002 Suplement núm. 11

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

1 Delegació de/d’ 

2 Administració de/d’ 3 Codi d’Administració

Agència Tributària

16

Començament

Realització habitual de lliuraments de béns o prestacions
de serveis prèvia o simultània a adquisició de béns
o serveis destinats a l’activitat empresarial o professional.

Cessació.

Modificació

Cessació

Declaració d’inici de nova activitat que constitueix
sector diferenciat amb començament de lliuraments de
béns o prestacions de serveis posterior a adquisició de
béns o serveis destinats al seu desenvolupament.

Declaració de començament habitual de lliuraments de
béns o prestacions de serveis (havent presentat amb
anterioritat la declaració a què es refereix la casella 17 o
la casella 74 d’aquest model).

Sol·licitud d’alta o baixa en el Registre d’exportadors i
altres operadors econòmics.

Realització habitual de lliuraments de béns o prestacions
de serveis posterior a l’adquisició de béns o serveis
destinats a l’activitat empresarial o professional.

Sol·licitud de número d’identificació fiscal (NIF).

Sol·licitud per pèrdua de la nova targeta
acreditativa del NIF.

74

Modificació de dades, consignades en una declaració
anterior, o modificació d’obligacions periòdiques.

20

21

22

17

18

19

23

14 Municipi

Exemplar per a l’Administració

B) Persona jurídica o entitat resident en el territori espanyol

Declaració censal
De començament, modificació o cessació de
l’activitat, que han de presentar, a efectes fiscals,
els empresaris, els professionals i altres obligats
tributaris 036

Pàg. 1
Model

1

2

Altres dades
censals

3

13 Codi postal

4 NIF 5 Cognoms i nom o raó social

8 Número 9 Esc. 10 Pis 12 Telèfon

15 Província

50 Anagrama49 Forma jurídica o classe d’entitat

Domicili social

39 SG

46 Codi postal

40 Nom de la via pública

47 Municipi

41 Número  42 Esc.

 48 Província

44 Porta  45  Telèfon43 Pis

A) Persona física resident en el territori espanyol

Domicili activitat

29 SG

36 Codi postal

30 Nom de la via pública

37 Municipi

31 Número  32 Esc.

38 Província

34 Porta  35 Telèfon33 Pis

A continuació, consigneu les dades que s’indiquen, segons es tracti de:

%

Domicili fiscal

26 Activitat econòmica principal 27 Epígraf IAE 28 Data inici activitat

¿Sou resident en el
territori espanyol?

Sí No

Sí No

6 SG 7 Nom de la via pública

Dades
identificatives

Espai reservat per a la numeració per codi de barres i la
preimpressió de «036 NNNNNN NNN N»

51 Data de tancament de l’exercici social

24

Causa de la
presentació

- Opció prorrata especial

- Percentatge provisional de deducció, proposat a efectes de
l’apartat dos de l’article 111 de la Llei 37/1992 de l’IVA

153

25

11 Porta
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Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

1 Delegació de/d’ 

2 Administració de/d’ 3 Codi d’Administració

Agència Tributària

16

Començament

Realització habitual de lliuraments de béns o prestacions
de serveis prèvia o simultània a adquisició de béns
o serveis destinats a l’activitat empresarial o professional.

Cessació.

Modificació

Cessació

Declaració d’inici de nova activitat que constitueix
sector diferenciat amb començament de lliuraments de
béns o prestacions de serveis posterior a adquisició de
béns o serveis destinats al seu desenvolupament.

Declaració de començament habitual de lliuraments de
béns o prestacions de serveis (havent presentat amb
anterioritat la declaració a què es refereix la casella 17 o
la casella 74 d’aquest model).

Sol·licitud d’alta o baixa en el Registre d’exportadors i
altres operadors econòmics.

Realització habitual de lliuraments de béns o prestacions
de serveis posterior a l’adquisició de béns o serveis
destinats a l’activitat empresarial o professional.

Sol·licitud de número d’identificació fiscal (NIF).

Sol·licitud per pèrdua de la nova targeta
acreditativa del NIF.

74

Modificació de dades, consignades en una declaració
anterior, o modificació d’obligacions periòdiques.

20

21

22

17

18

19

23

14 Municipi

Exemplar per a l’interessat

B) Persona jurídica o entitat resident en el territori espanyol

Declaració censal
De començament, modificació o cessació de
l’activitat, que han de presentar, a efectes fiscals,
els empresaris, els professionals i altres obligats
tributaris 036

Pàg. 1
Model

1

2

Altres dades
censals

3

13 Codi postal

4 NIF 5 Cognoms i nom o raó social

8 Número 9 Esc. 10 Pis 12 Telèfon

15 Província

50 Anagrama49 Forma jurídica o classe d’entitat

Domicili social

39 SG

46 Codi postal

40 Nom de la via pública

47 Municipi

41 Número  42 Esc.

 48 Província

44 Porta  45  Telèfon43 Pis

A) Persona física resident en el territori espanyol

Domicili activitat

29 SG

36 Codi postal

30 Nom de la via pública

37 Municipi

31 Número  32 Esc.

38 Província

34 Porta  35 Telèfon33 Pis

A continuació, consigneu les dades que s’indiquen, segons es tracti de:

%

Domicili fiscal

26 Activitat econòmica principal 27 Epígraf IAE 28 Data inici activitat

¿Sou resident en el
territori espanyol?

Sí No

Sí No

6 SG 7 Nom de la via pública

Dades
identificatives

Espai reservat per a la numeració per codi de barres i la
preimpressió de «036 NNNNNN NNN N»

51 Data de tancament de l’exercici social

24

Causa de la
presentació

- Opció prorrata especial

- Percentatge provisional de deducció, proposat a efectes de
l’apartat dos de l’article 111 de la Llei 37/1992 de l’IVA

153

25

11 Porta
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52 Adreça completa
Domicili estranger

4

54 Nacionalitat

58

Marqueu amb una «X» les caselles que corresponguin
¿Sol·liciteu l’alta o la baixa en el Registre d’exportadors i altres operadors econòmics? ------------------------------------

¿Teniu la condició d’entitat exempta

de l’impost sobre societats? ------------------ Marqueu amb una «X»

¿Teniu la condició de gran empresa? (volum d’operacions en l’exercici anterior superior a 6.010.121,04 euros) -------------------

IVA operacions relatives a materials de recuperació, no exempció per superar límit article 20.U.27.a) de la Llei -----------

IVA operacions relatives a materials de recuperació, no exempció per superar límit article 20.U.27.c) de la Llei -----------

¿Esteu subjecte al règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA? ----------------------------------------------------------

53 País

Pàg. 2
Espai reservat per a la numeració per codi de barres i la

preimpressió de «036 NNNNNN NNN N»

NIF

C) No resident en el territori espanyol (persona física, persona jurídica o entitat)

Cognoms i nom o raó social

64

149

Situació
tributària i

declaracions
liquidacions

BaixaAlta

Sí No

61

63

Sí No
62

148

Situació tributària

55 Forma jurídica o classe d’entitat 56 Anagrama

¿Actueu a Espanya mitjançant establiment permanent?
Modalitat d’establiment permanent.

Sí No57

De règim general
Activitats article 17.5
Llei 41/1998 de l’IRNR

Activitats article 17.4
Llei 41/1998 de l’IRNR

Exemplar per a l’Administració

Règim d’estimació a l’IRPF:

– Estimació objectiva ---------------------------------------------------------------------------

– Estimació directa

– normal ------------------------------------------------------------------------------------

– simplificada -----------------------------------------------------------------------------

Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca a l’IVA ----------------------------------

Règim especial simplificat a l’IVA ------------------------------------------------------------------

Sí

Declaracions liquidacions

Sí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

IRPF Estimació objectiva ----

IVA Règim simplificat -------

Estimació directa simplificada ------------------

Règim d’agricultura, ramaderia i pesca  - - -

ExclusióSí

Exempció total Exempció parcial

¿Esteu obligat a presentar declaració per l’impost sobre societats o per l’IRNR corresponent
a establiments permanents? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opció pel règim general per als establiments permanents de no residents, en els termes
de l’article 17.5.b) de la Llei 41/1998 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Opció per calcular els pagaments fraccionats a compte de l’impost sobre societats o de l’IRNR corresponent
a establiments permanents pel sistema que preveu l’article 38.3 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre ---------------

Exercida l’opció pel règim de consolidació fiscal, ¿renuncieu a aplicar-lo ? ------------------------------------------------------

¿Satisfeu rendiments del treball personal subjectes a retenció o heu de fer ingressos a compte? --------------------------

¿Satisfeu rendiments d’activitats professionals, artístiques, esportives, agrícoles, ramaderes o forestals, subjectes a
retenció o ingrés a compte? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Satisfeu interessos de comptes bancaris, rendiments explícits, subjectes a retenció? ----------------------------------------

¿Satisfeu altres rendiments de capital mobiliari subjetes a retenció? --------------------------------------------------------------

¿Satisfeu rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans subjectes a
retenció o ingrés a compte? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75

Sí No152

Sí No98

Renúncia Revocació
6867 69

72 737170

66

65

143 79 8078

82 848381

– Nom o raó social– NIF entitat

Sí No¿Sou soci, comuner o partícip d’una entitat en règim d’atribució de rendes? ------------------------------------------------ 89

Sí No97

155

141

95

96

94 No

No

Renúncia Revocació

147146

144 145

93

9190

92

Renúncia Revocació

59 60
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52 Adreça completa
Domicili estranger

4

54 Nacionalitat

58

Marqueu amb una «X» les caselles que corresponguin
¿Sol·liciteu l’alta o la baixa en el Registre d’exportadors i altres operadors econòmics? ------------------------------------

¿Teniu la condició d’entitat exempta

de l’impost sobre societats? ------------------ Marqueu amb una «X»

¿Teniu la condició de gran empresa? (volum d’operacions en l’exercici anterior superior a 6.010.121,04 euros) -------------------

IVA operacions relatives a materials de recuperació, no exempció per superar límit article 20.U.27.a) de la Llei -----------

IVA operacions relatives a materials de recuperació, no exempció per superar límit article 20.U.27.c) de la Llei -----------

¿Esteu subjecte al règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA? ----------------------------------------------------------

53 País

Pàg. 2
Espai reservat per a la numeració per codi de barres i la

preimpressió de «036 NNNNNN NNN N»

NIF

C) No resident en el territori espanyol (persona física, persona jurídica o entitat)

Cognoms i nom o raó social

64

149

Situació
tributària i

declaracions
liquidacions

BaixaAlta

Sí No

61

63

Sí No
62

148

Situació tributària

55 Forma jurídica o classe d’entitat 56 Anagrama

¿Actueu a Espanya mitjançant establiment permanent?
Modalitat d’establiment permanent.

Sí No57

De règim general
Activitats article 17.5
Llei 41/1998 de l’IRNR

Activitats article 17.4
Llei 41/1998 de l’IRNR

Exemplar per a l’interessat

Règim d’estimació a l’IRPF:

– Estimació objectiva ---------------------------------------------------------------------------

– Estimació directa

– normal ------------------------------------------------------------------------------------

– simplificada -----------------------------------------------------------------------------

Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca a l’IVA ----------------------------------

Règim especial simplificat a l’IVA ------------------------------------------------------------------

Sí

Declaracions liquidacions

Sí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

IRPF Estimació objectiva ----

IVA Règim simplificat -------

Estimació directa simplificada ------------------

Règim d’agricultura, ramaderia i pesca  - - -

ExclusióSí

Exempció total Exempció parcial

¿Esteu obligat a presentar declaració per l’impost sobre societats o per l’IRNR corresponent
a establiments permanents? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opció pel règim general per als establiments permanents de no residents, en els termes
de l’article 17.5.b) de la Llei 41/1998 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Opció per calcular els pagaments fraccionats a compte de l’impost sobre societats o de l’IRNR corresponent
a establiments permanents pel sistema que preveu l’article 38.3 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre ---------------

Exercida l’opció pel règim de consolidació fiscal, ¿renuncieu a aplicar-lo ? ------------------------------------------------------

¿Satisfeu rendiments del treball personal subjectes a retenció o heu de fer ingressos a compte? --------------------------

¿Satisfeu rendiments d’activitats professionals, artístiques, esportives, agrícoles, ramaderes o forestals, subjectes a
retenció o ingrés a compte? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Satisfeu interessos de comptes bancaris, rendiments explícits, subjectes a retenció? ----------------------------------------

¿Satisfeu altres rendiments de capital mobiliari subjetes a retenció? --------------------------------------------------------------

¿Satisfeu rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans subjectes a
retenció o ingrés a compte? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75

Sí No152

Sí No98

Renúncia Revocació
6867 69

72 737170

66

65

143 79 8078

82 848381

– Nom o raó social– NIF entitat

Sí No¿Sou soci, comuner o partícip d’una entitat en règim d’atribució de rendes? ------------------------------------------------ 89

Sí No97

155

141

95

96

94 No

No

Renúncia Revocació

147146

144 145

93

9190

92

Renúncia Revocació

59 60
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Adminis-
tració

Pàg. 3

Declaracions liquidacions

NoSí101

NoSí100

NoSí99

NoSí154

NoSí102

NoSí106

NoSí107

NoSí108

NoSí109

NoSí110

NoSí111

NoSí115

NoSí

NoSí

116

117

NoSí142

¿Esteu obligat a retenir, ingressar a compte o a efectuar pagaments a compte en les transmissions o reembossaments
d’accions o participacions representatives del capital o patrimoni de les institucions d’inversió col·lectiva? -------------

¿Esteu obligat al pagament fraccionat a compte de l’IRPF? --------------------------------------------------------------------------

¿Esteu obligat a presentar declaració per l’impost sobre el valor afegit? -----------------------------------------------------------
Si escau, empleneu les caselles inferiors referides a l’IVA:

– ¿Esteu inclòs en el règim general o ordinari? ------------------------------------------------------------------------------------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial del recàrrec d’equivalència? ------------------------------------------------------------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial de béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, determinació
base imposable operació per operació? ---------------------------------------------------------------------------------------------------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial de béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, determinació
base imposable mitjançant el marge de benefici global? ----------------------------------------------------------------------------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial d’agències de viatges, determinació base imposable operació per operació? ----------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial d’agències de viatges, determinació global de la base imposable? ----------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca? --------------------------------------------------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial simplificat en l’IVA? ----------------------------------------------------------------------

¿Esteu obligat a presentar declaració per l’impost sobre l’alcohol i begudes derivades? --------------------------------------

¿Esteu obligat a presentar declaració per l’impost sobre la cervesa? ---------------------------------------------------------------

¿Esteu obligat a presentar declaració per algun altre impost especial? ------------------------------------------------------------

¿Esteu obligat a presentar declaració per l’impost sobre les primes d’assegurances? ------------------------------------------

Exemplar per a l’Administració

131 Codi postal

126 Número  127 Esc. 129 Porta  130 Telèfon

118 Data de la cessació efectiva 119 Causa

120 NIF 121 Cognoms i nom o raó social

122 Nacionalitat 123 Títol de la representació

Domicili fiscal
125 Nom de la via pública

132 Municipi 133 Província

128 Pis124 SG

Espai reservat per a la numeració per codi de barres i la
preimpressió de «036 NNNNNN NNN N»

NIF

Cognoms i nom o raó social

Obligat
 tributari o

representant

Signatura

Data

Signatura en qualitat de/d’

Cessació5

6

Representant
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Adminis-
tració

Pàg. 3

Declaracions liquidacions

NoSí101

NoSí100

NoSí99

NoSí154

NoSí102

NoSí106

NoSí107

NoSí108

NoSí109

NoSí110

NoSí111

NoSí115

NoSí

NoSí

116

117

NoSí142

¿Esteu obligat a retenir, ingressar a compte o a efectuar pagaments a compte en les transmissions o reembossaments
d’accions o participacions representatives del capital o patrimoni de les institucions d’inversió col·lectiva? -------------

¿Esteu obligat al pagament fraccionat a compte de l’IRPF? --------------------------------------------------------------------------

¿Esteu obligat a presentar declaració per l’impost sobre el valor afegit? -----------------------------------------------------------
Si escau, empleneu les caselles inferiors referides a l’IVA:

– ¿Esteu inclòs en el règim general o ordinari? ------------------------------------------------------------------------------------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial del recàrrec d’equivalència? ------------------------------------------------------------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial de béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, determinació
base imposable operació per operació? ---------------------------------------------------------------------------------------------------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial de béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, determinació
base imposable mitjançant el marge de benefici global? ----------------------------------------------------------------------------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial d’agències de viatges, determinació base imposable operació per operació? ----------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial d’agències de viatges, determinació global de la base imposable? ----------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca? --------------------------------------------------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial simplificat en l’IVA? ----------------------------------------------------------------------

¿Esteu obligat a presentar declaració per l’impost sobre l’alcohol i begudes derivades? --------------------------------------

¿Esteu obligat a presentar declaració per l’impost sobre la cervesa? ---------------------------------------------------------------

¿Esteu obligat a presentar declaració per algun altre impost especial? ------------------------------------------------------------

¿Esteu obligat a presentar declaració per l’impost sobre les primes d’assegurances? ------------------------------------------

Exemplar per a l’interessat

131 Codi postal

126 Número  127 Esc. 129 Porta  130 Telèfon

118 Data de la cessació efectiva 119 Causa

120 NIF 121 Cognoms i nom o raó social

122 Nacionalitat 123 Títol de la representació

Domicili fiscal
125 Nom de la via pública

132 Municipi 133 Província

128 Pis124 SG

Espai reservat per a la numeració per codi de barres i la
preimpressió de «036 NNNNNN NNN N»

NIF

Cognoms i nom o raó social

Obligat
 tributari o

representant

Signatura

Data

Signatura en qualitat de/d’

Cessació5

6

Representant
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Agència Tributària
Delegació de/d’ 

Administració de/d’    Codi d’Administració

Declaració censal
Relació de membres o partícips
d’entitats residents a Espanya no
subjectes a l’impost sobre societats

NIF Denominació

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

Full          /

Signatura Adminis-
tració

Exemplar per a l’Administració

Partícip

Partícip

Partícip

Entitat

Espai reservat per a la numeració per codi de barres i la
preimpressió de «036 NNNNNN NNN N»

036
Model

Estimació directa simplificada

Règim d’agricultura, ramaderia i pesca

NIF Cognoms i nom o raó social

Nacionalitat Quota o % de la participació Signatura

IRPF: Estimació objectiva

IVA: Règim simplificat

, %

RevocacióRenúncia RevocacióRenúncia

ProvínciaMunicipiCodi postal

Nom de la via públicaSG TelèfonPortaPisEsc.Número

Domicili fiscal

Estimació directa simplificada

Règim d’agricultura, ramaderia i pesca

NIF Cognoms i nom o raó social

Nacionalitat Quota o % de la participació Signatura

IRPF: Estimació objectiva

IVA: Règim simplificat

, %

RevocacióRenúncia RevocacióRenúncia

ProvínciaMunicipiCodi postal

Nom de la via públicaSG TelèfonPortaPisEsc.Número

Domicili fiscal

Estimació directa simplificada

Règim d’agricultura, ramaderia i pesca

NIF Cognoms i nom o raó social

Nacionalitat Quota o % de la participació Signatura

IRPF: Estimació objectiva

IVA: Règim simplificat

, %

RevocacióRenúncia RevocacióRenúncia

ProvínciaMunicipiCodi postal

Nom de la via públicaSG TelèfonPortaPisEsc.Número

Domicili fiscal

Signatura

Data

Signatura en qualitat de/d’
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Agència Tributària
Delegació de/d’ 

Administració de/d’    Codi d’Administració

Declaració censal
Relació de membres o partícips
d’entitats residents a Espanya no
subjectes a l’impost sobre societats

NIF Denominació

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

Full          /

Signatura Adminis-
tració

Exemplar per a l’interessat

Partícip

Partícip

Partícip

Entitat

Espai reservat per a la numeració per codi de barres i la
preimpressió de «036 NNNNNN NNN N»

036
Model

Estimació directa simplificada

Règim d’agricultura, ramaderia i pesca

NIF Cognoms i nom o raó social

Nacionalitat Quota o % de la participació Signatura

IRPF: Estimació objectiva

IVA: Règim simplificat

, %

RevocacióRenúncia RevocacióRenúncia

ProvínciaMunicipiCodi postal

Nom de la via públicaSG TelèfonPortaPisEsc.Número

Domicili fiscal

Estimació directa simplificada

Règim d’agricultura, ramaderia i pesca

NIF Cognoms i nom o raó social

Nacionalitat Quota o % de la participació Signatura

IRPF: Estimació objectiva

IVA: Règim simplificat

, %

RevocacióRenúncia RevocacióRenúncia

ProvínciaMunicipiCodi postal

Nom de la via públicaSG TelèfonPortaPisEsc.Número

Domicili fiscal

Estimació directa simplificada

Règim d’agricultura, ramaderia i pesca

NIF Cognoms i nom o raó social

Nacionalitat Quota o % de la participació Signatura

IRPF: Estimació objectiva

IVA: Règim simplificat

, %

RevocacióRenúncia RevocacióRenúncia

ProvínciaMunicipiCodi postal

Nom de la via públicaSG TelèfonPortaPisEsc.Número

Domicili fiscal

Signatura

Data

Signatura en qualitat de/d’
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Agència Tributària
Delegació de/d’ 

Administració de/d’    Codi d’Administració

Declaració censal

Operacions intracomunitàries
Impost sobre el valor afegit

Adminis-
tració

Superat el límit

• Gravamen en origen o en destinació, en el cas de vendes a distància (article 68 de la Llei de l’IVA):
– A altres estats membres (article 68, apartat quatre, de la Llei de l’IVA):

1.- Alemanya -----------------------

2.- Àustria ---------------------------

3.- Bèlgica --------------------------

4.- Dinamarca ----------------------

5.- Finlàndia ------------------------

6.- França ---------------------------

7.- Grècia ---------------------------

8.- Irlanda ---------------------------

9.- Itàlia -----------------------------

10.- Luxemburg --------------------

11.- Països Baixos -----------------

12.- Portugal ------------------------

13.- Regne Unit --------------------

14.- Suècia --------------------------

– Des d’altres estats membres:

- Béns subjectes a impostos especials (article
  68, apartat cinc, de la Llei de l’IVA) -------------

- Altres béns (article 68, apartat tres, de la
  Llei de l’IVA) -------------------------------------------

•Subjectes passius en règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, subjectes passius exempts i persones
jurídiques que no actuen com a empresaris o professionals:
– Opció pel règim general de l’IVA
  (article 14 de la Llei de l’IVA) ----------------------------------------------------------
– ¿Heu superat el llindar de 10.000 euros en les vostres adquisicions
   intracomunitàries? ------------------------------------------------------------------------

Revocació137136No

Subjecció

135Sí134

No subjecció

Sí No

Exemplar per a l’Administració

Obligat
tributari

138

139

Obligat
tributari o

representant

Model

036

NIF Denominació

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa Espai reservat per a la numeració per codi de barres i la
preimpressió de «036 NNNNNN NNN N»

Destinació

Signatura

Data

Signatura en qualitat de/d’
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Agència Tributària
Delegació de/d’ 

Administració de/d’    Codi d’Administració

Declaració censal

Operacions intracomunitàries
Impost sobre el valor afegit

Adminis-
tració

Superat el límit

• Gravamen en origen o en destinació, en el cas de vendes a distància (article 68 de la Llei de l’IVA):
– A altres estats membres (article 68, apartat quatre, de la Llei de l’IVA):

1.- Alemanya -----------------------

2.- Àustria ---------------------------

3.- Bèlgica --------------------------

4.- Dinamarca ----------------------

5.- Finlàndia ------------------------

6.- França ---------------------------

7.- Grècia ---------------------------

8.- Irlanda ---------------------------

9.- Itàlia -----------------------------

10.- Luxemburg --------------------

11.- Països Baixos -----------------

12.- Portugal ------------------------

13.- Regne Unit --------------------

14.- Suècia --------------------------

– Des d’altres estats membres:

- Béns subjectes a impostos especials (article
  68, apartat cinc, de la Llei de l’IVA) -------------

- Altres béns (article 68, apartat tres, de la
  Llei de l’IVA) -------------------------------------------

•Subjectes passius en règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, subjectes passius exempts i persones
jurídiques que no actuen com a empresaris o professionals:
– Opció pel règim general de l’IVA
  (article 14 de la Llei de l’IVA) ----------------------------------------------------------
– ¿Heu superat el llindar de 10.000 euros en les vostres adquisicions
   intracomunitàries? ------------------------------------------------------------------------

Revocació137136No

Subjecció

135Sí134

No subjecció

Sí No

Exemplar per a l’interessat

Obligat
tributari

138

139

Obligat
tributari o

representant

Model

036

NIF Denominació

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa Espai reservat per a la numeració per codi de barres i la
preimpressió de «036 NNNNNN NNN N»

Destinació

Signatura

Data

Signatura en qualitat de/d’
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* Article 107 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1989.

* Reial decret 1041/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen les declaracions censals que han de
presentar a efectes fiscals els empresaris, els professionals i altres obligats tributaris.

Obligats
a declarar:

- Declaració d’inici d’activitat: els empresaris o els professionals que hagin de començar a exercir una o diverses
activitats econòmiques en territori espanyol, i les persones jurídiques o les entitats que, sense que siguin
empresaris o professionals, satisfacin, abonin o deguin rendiments subjectes a retenció. També les persones
jurídiques que, sense actuar com a empresaris o professionals ni satisfer rendiments subjectes a retenció o
ingrés a compte, facin adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a l’IVA.

- A efectes de l’impost sobre el valor afegit, en aquesta declaració s’ha d’indicar:
a) Si la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis que constitueixen l’objecte de

l’activitat es produeix amb caràcter previ o simultani al començament de l’adquisició o la importació de béns
o serveis destinats a dur a terme l’activitat empresarial o professional.

b) O bé si, al contrari, el començament en la realització habitual dels lliuraments esmentats de béns o
prestacions de serveis es produeix posteriorment al començament d’aquestes activitats.

- Així mateix, aquesta declaració inicial serveix, entre altres, per a les finalitats següents:
a) Sol·licitud d’assignació del número d’identificació fiscal: les persones jurídiques i les entitats en general,

que s’hagin de relacionar amb l’Administració pública d’alguna manera, i les persones físiques empresaris o
professionals que no en tinguin.

b) Renúncia al règim d’estimació objectiva i a la modalitat simplificada del règim d’estimació directa a l’IRPF o
als règims especials simplificat o de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA.

c) Proposta del percentatge provisional de deducció a què es refereix l’apartat dos de l’article 111 de la Llei
37/1992, en els casos d’inici d’activitats empresarials o professionals, quan el començament de la
realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de serveis s’hagi de produir posteriorment a
l’adquisició de béns o serveis per al seu desenvolupament.

d) Opció per l’aplicació de la regla de prorrata especial, a què es refereix el número 1r de l’apartat dos de
l’article 103 de la Llei 37/1992.

- Modificació de dades o obligacions: els qui en territori espanyol duguin a terme activitats econòmiques, facin operacions
intracomunitàries, satisfacin rendiments subjectes a retenció o ingrés a compte i les persones jurídiques i les entitats que, no
tenint aquesta condició, sí que tinguin NIF, quan:

- Variï qualsevol de les seves dades identificatives; necessàriament han d’adherir a l’imprès les etiquetes identificatives.
En particular aquesta declaració serveix per comunicar el canvi de domicili fiscal.

- Variï qualsevol de les dades recollides als apartats 3 «Altres dades censals» i 4 «Situació tributària» d’aquesta
declaració o als fulls annexos.

En particular, aquesta declaració serveix per:
- Renunciar al règim d’estimació objectiva i a la modalitat simplificada del règim d’estimació directa, així com

revocar la renúncia i comunicar l’exclusió.
- Comunicar l’adquisició o la pèrdua de la condició de gran empresa.
- Sol·licitar l’alta o la baixa al Registre d’exportadors i altres operadors econòmics: els qui hagin de sol·licitar la

inscripció en aquest Registre als efectes d’exercir el dret a la devolució del saldo a favor seu que hi hagi al final de
cada període impositiu, perquè compleixen els requisits de l’article 116 de la Llei de l’IVA i de l’article 30 del
Reglament de l’IVA o els qui deixin de complir-ne algun. Han de marcar la casella 20 i, a més, les caselles 22 i 61.

- Renunciar al règim especial simplificat a l’IVA, revocar la renúncia i comunicar l’exclusió.

Declaració de començament:

Declaració de modificació:

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR CORRECTAMENT AQUESTA DECLARACIÓ

1. Sempre que pugueu, feu servir una màquina d’escriure o una impressora per emplenar les dades.

2. Si empleneu la declaració a mà, seguiu les instruccions següents.

a) Feu servir bolígraf negre.    b) Escriviu un número en cada casella separat de l’anterior. És important que no els ajunteu. No hi col·loqueu punts per separar els milers. Feu servir els espais posteriors a la
coma preimpresa per posar-hi decimals.    c) Feu els números tan semblants com pugueu a la mostra.    d) En el cas que hàgiu d’escriure-hi lletres, feu-les majúscules d’impremta, tan semblants com pugueu a la
mostra.

• Exemple:

3. Si empleneu la declaració amb màquina d’escriure o impressora, no cal que col·loqueu cada lletra o número en una casella, però sí que és imprescindible que poseu una coma als decimals que calgui.

• Exemple:

Model

036
Declaració censal
DE COMENÇAMENT, MODIFICACIÓ O CESSACIÓ DE L’ACTIVITAT, QUE HAN DE PRESENTAR, A EFECTES FISCALS, ELS EMPRESARIS,
ELS PROFESSIONALS I ALTRES OBLIGATS TRIBUTARIS

BÉ

1234567000
BÉ

BÉ TARPAILUJ

4 2 3 1 5 9 7 8 6 0

77315628907731562890

MALAMENT

MALAMENT

MALAMENT

7 068423
15 9

,78,90
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– Comunicar la renúncia al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca a l’IVA o comunicar la revocació de la
renúncia.

– Comunicar l’opció per determinar la base imposable mitjançant el marge de benefici global, en el règim
especial de béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, en els termes de l’article 137 de
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

– Comunicar l’opció per determinar la base imposable al règim especial d’agències de viatges.
– Comunicar la tributació en origen o en destinació, a les operacions intracomunitàries de vendes a distàn-

cia, ja sigui per opció o per superar els límits establerts.
– Comunicar la subjecció a l’IVA a les adquisicions intracomunitàries, ja sigui per opció o per superar el

límit establert, els subjectes passius en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, els subjectes
passius exempts, i les persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o professionals.

– Declarar l’inici d’una activitat nova, que constitueixi un sector diferenciat, quan el començament en la
realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis s’hagi de produir posteriorment al
començament de l’adquisició de béns o serveis destinats al seu desenvolupament i proposta del percen-
tatge provisional de deducció, a què es refereix l’apartat dos de l’article 111 de la Llei 37/1992, de
l’IVA.

– Declaració per comunicar l’inici de la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de ser-
veis corresponents a activitats empresarials o professionals, o a un sector diferenciat de l’activitat, quan
les declaracions censals de començament o modificació s’hagin formulat marcant la casella 17 o 74,
respectivament.

– Exercir l’opció per calcular els pagaments fraccionats a compte de l’impost sobre societats o de l’impost
sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents, pel sistema que preveu l’article
38.3 de la Llei 43/1995, i renunciar a la seva aplicació.

– Comunicar a l'Administració la superació dels límits de volum d'operacions a què es refereix l'article 20, apartat u,
número 27è, de la Llei de l'impost sobre el valor afegit, així com la modificació d'aquesta circumstància.

– Exercir l'opció per la regla de prorrata especial, a què es refereix el número 1r de l'apartat dos de l'article 103 de la Llei
37/1992 i, si s’escau, revocar-la.

– Renunciar a aplicar el règim de consolidació fiscal.

– Els qui cessin en l’exercici de totes les activitats empresarials o professionals o els qui, no tenint la condició
d’empresari o professional, deixin de satisfer rendiments subjectes a retenció.

A l’Administració o, si no n’hi ha, a la delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponent al
domicili fiscal.
Excepcionalment, en el cas de persones jurídiques o entitats no residents en territori espanyol, que hi operen sense la
mediació d’un establiment permanent, s’ha de presentar la declaració censal, als efectes d’obtenir el NIF, a l’Admi-
nistració o, si no n’hi ha, a la delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, corresponent al lloc on operin.

– Declaració d’inici d’activitat: abans de l’inici de les activitats corresponents, de la realització de les operacions
intracomunitàries o quan hi hagi l’obligació de retenir.
– Sol·licitud de NIF: – Empresaris i professionals: abans de l’inici de l’activitat.

– Persones jurídiques o entitats que no tinguin la condició d’empresari o professional: dins
dels trenta dies següents a la data de la constitució o de l’establiment en territori espanyol.
També poden sol·licitar el NIF les persones jurídiques o les entitats en període de constitució.

– General: en el termini d'un mes, a comptar des de l’endemà del dia en què s'hagin produït els fets que determinen
la modificació.

– Renúncia als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca: durant el mes de desembre anterior
a l'any en què hagi de fer efecte, entenent-se prorrogada tàcitament per a cada un dels anys en els quals aquests
règims puguin ser aplicables, llevat de la revocació de la renúncia en el termini esmentat. La renúncia té efectes
durant un període mínim de tres anys.

– Règim especial de béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció. Opció per determinar la base
imposable mitjançant el marge de benefici global: durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en
què hagi de fer efecte, entenent-se prorrogada l’opció, tret de la renúncia en el termini esmentat.

– Règim especial d’agències de viatges. Opció per determinar la base imposable: durant el mes de desembre an-
terior a l’inici de l’any natural en què hagi de fer efecte, entenent-se prorrogada l’opció, tret de la renúncia en el
termini esmentat.

– Opció prorrata especial: en general i revocació de l'opció, durant el mes de desembre anterior a l'any en el qual hagi
de fer efecte. En els casos d'inici d'activitats empresarials i professionals, i en els d'inici d'una activitat que
constitueixi un sector diferenciat respecte de les que es duien a terme anteriorment, fins a l'acabament del termini
de presentació de la declaració liquidació corresponent al període en el qual es produeixi el començament en la
realització habitual de lliuraments de béns i prestacions de serveis.

– Inici d’una activitat nova que constitueixi sector diferenciat, amb començament de la realització habitual de lliura-
ments de béns o prestacions de serveis posterior al començament de l'adquisició de béns o serveis per al seu
desenvolupament i proposta de percentatge provisional de deducció: abans del moment en què s'iniciï l’activitat
nova.

– Operacions intracomunitàries:
L’opció per tributació en destinació en el cas de vendes a distància a altres estats membres, així com la revoca-
ció: durant el mes de desembre anterior a l’any natural en què hagi de fer efecte.

Lloc de
presen-

tació:
Declaració de començament:

Declaració de cessació:

Declaració de modificació:

Termini de
presen-

tació:
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1a

2a
3a

Consigneu només les
dades d’aquests apartats
que hagin variat.

Declaració de cessació: en el termini d’un mes a partir de l’endemà d’aquesta cessació. Quan una societat es dissol-
gui, la declaració de cessació s’ha de presentar abans de la cancel·lació dels assentaments corresponents al Registre
mercantil.

Instruccions per emplenar l’imprès

L’opció per la subjecció a l’IVA: en qualsevol moment.
Les comunicacions conforme s’ha arribat a l’any en curs als límits corresponents: en el termini d’un mes des de la
consecució. Si els límits es refereixen a l’any natural precedent: durant el mes de gener de l’any en què hagi de fer
efecte.

– Alta o baixa al Registre d'exportadors i altres operadors econòmics: durant el mes de gener de cada any o en el període
que hi hagi entre el dia següent a aquell en el qual se superi la xifra d'operacions corresponent i l'últim del termini per
presentar la declaració que correspongui al període en el qual s'hagi produït aquesta circumstància.

– Canvi del període de liquidació en l'IVA i de declaració de les quantitats retingudes, a causa del volum d'operacions: fins
al venciment del termini per presentar la primera declaració periòdica afectada per la variació o que s’hauria hagut de
presentar si aquesta variació no s’hagués produït.

– Règim d'estimació objectiva i modalitat simplificada del règim d'estimació directa a l'IRPF: la renúncia al règim d'esti-
mació objectiva i a la modalitat d'estimació directa simplificada s’ha de fer durant el mes de desembre anterior a l'inici
de l'any natural en el qual hagi de fer efecte, entenent-se prorrogada tàcitament per a cada un dels anys següents en què
aquests règims puguin ser aplicables, llevat que es revoqui la renúncia. La renúncia té efecte per a un període mínim de
tres anys.

– Opció i renúncia per calcular els pagaments fraccionats a compte de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda
de no residents corresponent a establiments permanents pel sistema que preveu l'article 38.3 de la Llei 43/1995:
durant el mes de febrer de l'any natural a partir del qual hagi de tenir efectes, excepte en els casos en què el període
impositiu no coincideixi amb l'any natural.

– Renúncia a l'aplicació del règim de consolidació fiscal: en el termini de dos mesos a comptar des de l'acabament de
l'últim període impositiu de la seva aplicació.

Declaració de cessació:

4a

5a
6a
7a

Adheriu una de les vostres etiquetes identificatives en cada un dels exemplars de l’imprès, a l’apartat 1,
«Dades identificatives». En el cas de declaració de començament, cessació o modificació d’obligacions peri-

òdiques, si no teniu etiquetes, empleneu les dades que se sol·liciten a l’apartat 1, «Dades identificatives».

Marqueu amb una «X» les caselles de l’apartat 2, «Causa de la presentació», que corresponguin.

A més, empleneu les dades dels apartats que s’indiquen a continuació, en funció de quina sigui la causa de
presentació de l’imprès:

Declaració de començament

3  Altres dades censals

4  Situació tributària

Declaració de modificació

1  Dades identificatives

  3  Altres dades censals

  4  Situació tributària

Declaració de cessació

 5 Cessació

En el cas de no residents i d’entitats no subjectes a l’impost sobre societats, consigneu les dades de l’apar-
tat 6, «Representant».

En el cas d’entitats no subjectes a l’impost sobre societats, consigneu, a més, al full annex «Relació de
membres o partícips», les dades que se sol·liciten de cada un dels membres o partícipis de l’entitat.

En el cas de dur a terme operacions intracomunitàries empleneu, al full annex «Operacions intracomunitàries
IVA», les dades que se sol·liciten.

Data i signatura, i, en el cas de persones jurídiques o d’entitats, identificació de la persona que signi la
declaració.
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DECLARACIÓ
CENSAL

DE COMENÇAMENT, MODIFICACIÓ O CESSACIÓ

DE L’ACTIVITAT, QUE HAN DE PRESENTAR, A EFECTES

FISCALS, ELS EMPRESARIS, ELS PROFESSIONALS I

ALTRES OBLIGATS TRIBUTARIS

MODEL 037

Model simplificat

Agència Tributària

ANNEX II
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INSTRUCCIONS PER EMPLENAR CORRECTAMENT AQUESTA DECLARACIÓ

1. Sempre que pugueu, feu servir una màquina d’escriure o una impressora per emplenar les dades.

2. Si empleneu la declaració a mà, seguiu les instruccions següents.

a) Feu servir bolígraf negre.    b) Escriviu un número en cada casella separat de l’anterior. És important que no els ajunteu. No hi col·loqueu punts per separar els milers. Feu servir els espais posteriors a la
coma preimpresa per posar-hi decimals.    c) Feu els números tan semblants com pugueu a la mostra.    d) En el cas que hàgiu d’escriure-hi lletres, feu-les majúscules d’impremta, tan semblants com pugueu a la
mostra.

• Exemple:

3. Si empleneu la declaració amb màquina d’escriure o impressora, no cal que col·loqueu cada lletra o número en una casella, però sí que és imprescindible que poseu una coma als decimals que calgui.

• Exemple:

Model

037

Declaració censal
DE COMENÇAMENT, MODIFICACIÓ O CESSACIÓ DE L’ACTIVITAT, QUE HAN DE PRESENTAR, A EFECTES FISCALS, ELS EMPRESARIS,
ELS PROFESSIONALS I ALTRES OBLIGATS TRIBUTARIS. MODEL SIMPLIFICAT

* Article 107 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1989.

* Reial decret 1041/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen les declaracions censals que han de
presentar a efectes fiscals els empresaris, els professionals i altres obligats tributaris.

Obligats
a declarar:

- Declaració d’inici d’activitat: els empresaris o els professionals que hagin de començar a exercir una o diverses
activitats econòmiques en territori espanyol, i les persones jurídiques o les entitats que, sense que siguin
empresaris o professionals, satisfacin, abonin o deguin rendiments subjectes a retenció o ingrés a compte.

- A efectes de l’impost sobre el valor afegit, en aquesta declaració s’ha d’indicar:
a) Si la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis que constitueixen l’objecte de

l’activitat es produeix amb caràcter previ o simultani al començament de l’adquisició o la importació de béns
o serveis destinats a dur a terme l’activitat empresarial o professional.

b) O bé si, al contrari, el començament en la realització habitual dels lliuraments esmentats de béns o
prestacions de serveis es produeix posteriorment al començament d’aquestes activitats.

- Així mateix, aquesta declaració inicial serveix, entre altres, per a les finalitats següents:
a) Sol·licitud d’assignació del número d’identificació fiscal: les persones jurídiques i les entitats en general,

que s’hagin de relacionar amb l’Administració pública d’alguna manera, i les persones físiques empresaris o
professionals que no en tinguin.

b) Renúncia al règim d’estimació objectiva i a la modalitat simplificada del règim d’estimació directa a l’IRPF o
als règims especials simplificat o de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA.

c) Proposta del percentatge provisional de deducció a què es refereix l’apartat dos de l’article 111 de la Llei
37/1992, en els casos d’inici d’activitats empresarials o professionals, quan el començament de la
realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de serveis s’hagi de produir posteriorment a
l’adquisició de béns o serveis per al seu desenvolupament.

d) Opció per l’aplicació de la regla de prorrata especial, a què es refereix el número 1r de l’apartat dos de
l’article 103 de la Llei 37/1992.

- Modificació de dades o obligacions: els qui en territori espanyol duguin a terme activitats econòmiques, satisfacin
rendiments subjectes a retenció o ingrés a compte i les persones jurídiques i les entitats que, no tenint aquesta condició, sí
que tinguin NIF, quan:

- Variï qualsevol de les seves dades identificatives; necessàriament han d’adherir a l’imprès les etiquetes identificatives.
En particular aquesta declaració serveix per comunicar el canvi de domicili fiscal.

- Variï qualsevol de les dades recollides als apartats 3 «Altres dades censals» i 4 «Situació tributària» d’aquesta
declaració.
En particular, aquesta declaració serveix per:

- Renunciar al règim d’estimació objectiva i a la modalitat simplificada del règim d’estimació directa, així com
revocar la renúncia i comunicar l’exclusió.

- Comunicar l’adquisició o la pèrdua de la condició de gran empresa.
- Sol·licitar l’alta o la baixa al Registre d’exportadors i altres operadors econòmics: els qui hagin de sol·licitar la

inscripció en aquest Registre als efectes d’exercir el dret a la devolució del saldo a favor seu que hi hagi al final de
cada període impositiu, perquè compleixen els requisits de l’article 116 de la Llei de l’IVA i de l’article 30 del
Reglament de l’IVA o els qui deixin de complir-ne algun. Han de marcar la casella 20 i, a més, les caselles 22 i 61.

- Renunciar al règim especial simplificat a l’IVA, revocar la renúncia i comunicar l’exclusió.
- Comunicar la renúncia al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca a l’IVA o comunicar la revocació de la

renúncia.

Declaració de començament:

Declaració de modificació:

BÉ

1234567000
BÉ

BÉ TARPAILUJ

4 2 3 1 5 9 7 8 6 0

77315628907731562890

MALAMENT

MALAMENT

MALAMENT

7 068423
15 9

,78,90
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- Exercir l'opció per calcular els pagaments fraccionats a compte de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la
renda de no residents corresponent a establiments permanents pel sistema que preveu l'article 38.3 de la Llei 43/
1995, i renunciar a la seva aplicació.

- Comunicar a l'Administració la superació dels límits de volum d'operacions a què es refereix l'article 20, apartat u,
número 27è, de la Llei de l'impost sobre el valor afegit, així com la modificació d'aquesta circumstància.

- Declarar l'inici d’una activitat nova, que constitueixi un sector diferenciat, quan el començament en la realització
habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis s’hagi de produir posteriorment al començament de
l'adquisició de béns o serveis destinats al seu desenvolupament i proposta del percentatge provisional de la deduc-
ció, a què es refereix l'apartat dos de l'article 111 de la Llei 37/1992, de l'IVA.

- Declaració per comunicar l'inici de la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis correspo-
nents a activitats empresarials o professionals, o a un sector diferenciat de l'activitat, quan les declaracions censals
de començament o modificació s'hagin formulat marcant la casella 17 o 74, respectivament.

- Exercir l'opció per la regla de prorrata especial, a què es refereix el número 1r de l'apartat dos de l'article 103 de la
Llei 37/1992 i, si s’escau, revocar-la.

- Renunciar a aplicar el règim de consolidació fiscal.

- Els qui cessin en l’exercici de totes les activitats empresarials o professionals o els qui, no tenint la condició
d’empresari o professional, deixin de satisfer rendiments subjectes a retenció.

A l’Administració o, si no n’hi ha, a la delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponent al
domicili fiscal.
Excepcionalment, en el cas de persones jurídiques o entitats no residents en territori espanyol, que hi operen sense la
mediació d’un establiment permanent, s’ha de presentar la declaració censal, als efectes d’obtenir el NIF, a l’Admi-
nistració o, si no n’hi ha, a la delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, corresponent al lloc on operin.

- Declaració d’inici d’activitat: abans de l’inici de les activitats corresponents, o quan hi hagi l’obligació de retenir.
- Sol·licitud de NIF: - Empresaris i professionals: abans de l’inici de l’activitat.

- Persones jurídiques o entitats que no tinguin la condició d’empresari o professional: dins
dels trenta dies següents a la data de la constitució o de l’establiment en territori espanyol.
També poden sol·licitar el NIF les persones jurídiques o les entitats en període de constitu-
ció.

- General: en el termini d'un mes, a comptar des de l’endemà del dia en què s'hagin produït els fets que determi-
nen la modificació.
- Renúncia als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca: durant el mes de desembre
anterior a l'any en què hagi de fer efecte, entenent-se prorrogada tàcitament per a cada un dels anys en els quals
aquests règims puguin ser aplicables, llevat de la revocació de la renúncia en el termini esmentat. La renúncia té
efectes durant un període mínim de tres anys.
- Opció prorrata especial: en general i revocació de l'opció, durant el mes de desembre anterior l'any en el qual
hagi de fer efecte. En els casos d'inici d'activitats empresarials i professionals, i en els d'inici d'una activitat que
constitueixi un sector diferenciat respecte de les que es duien a terme anteriorment, fins a l'acabament del termini
de presentació de la declaració liquidació corresponent al període en el qual es produeixi el començament en la
realització habitual de lliuraments de béns i prestacions de serveis.
- Inici d’una activitat nova que constitueixi sector diferenciat, amb començament de la realització habitual de
lliuraments de béns o prestacions de serveis posterior al començament de l'adquisició de béns o serveis per dur-ho
a terme i proposta de percentatge provisional de deducció: abans del moment en què s'iniciï l’activitat nova.
- Alta o baixa al Registre d'exportadors i altres operadors econòmics: durant el mes de gener de cada any o en el
període que hi hagi entre el dia següent a aquell en el qual se superi la xifra d'operacions corresponent i l'últim del
termini per presentar la declaració que correspongui al període en el qual s'hagi produït aquesta circumstància.
- Canvi del període de liquidació en l'IVA i de declaració de les quantitats retingudes, a causa del volum d'operaci-
ons: fins al venciment del termini per presentar la primera declaració periòdica afectada per la variació o que
s’hauria hagut de presentar si aquesta variació no s’hagués produït.
- Règim d'estimació objectiva i modalitat simplificada del règim d'estimació directa en l'IRPF: la renúncia al règim
d'estimació i a la modalitat d'estimació directa simplificada s’ha de fer durant el mes de desembre anterior a l'inici
de l'any natural en el qual hagi de fer efecte, entenent-se prorrogada tàcitament per a cada un dels anys següents
en què aquests règims puguin ser aplicables, llevat que es revoqui la renúncia. La renúncia té efecte per a un
període mínim de tres anys.
- Opció i renúncia per calcular els pagaments fraccionats a compte de l'impost sobre societats o de l'impost sobre
la renda de no residents corresponent a establiments permanents pel sistema que preveu l'article 38.3 de la Llei
43/1995: durant el mes de febrer de l'any natural a partir del qual hagi de tenir efectes, excepte en els casos en
què el període impositiu no coincideixi amb l'any natural.
- Renúncia a l'aplicació del règim de consolidació fiscal: en el termini de dos mesos a comptar des de l'acabament
de l'últim període impositiu de la seva aplicació.

Termini de
presen-

tació:

Declaració de començament:

Declaració de modificació:

Declaració de cessació:

Lloc de
presen-

tació:
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Adheriu una de les vostres etiquetes identificatives en cada un dels exemplars de l’imprès, a l’apartat 1,
«Dades identificatives». En el cas de declaració de començament, cessació o modificació d’obligacions peri-
òdiques, si no teniu etiquetes, empleneu les dades que se sol·liciten a l’apartat 1, «Dades identificatives».

Marqueu amb una «X» les caselles de l’apartat 2, «Causa de la presentació», que corresponguin.

A més, empleneu les dades dels apartats que s’indiquen a continuació, en funció de quina sigui la causa de
presentació de l’imprès:

Declaració de començament

3  Altres dades censals

  4  Situació tributària

Declaració de modificació

1  Dades identificatives

  3  Altres dades censals

  4  Situació tributària

Declaració de cessació

 5 Cessació

En el cas de no residents i d’entitats no subjectes a l’impost sobre societats, consigneu les dades de l’apar-
tat 6, «Representant».

Data i signatura, i, en el cas de persones jurídiques o d’entitats, identificació de la persona que signi la
declaració.

1a

2a

3a

4a

5a

 Consigneu només les
dades d’aquests apartats
que hagin variat.

Declaració de cessació:
Declaració de cessació: en el termini d’un mes a partir de l’endemà d’aquesta cessació. Quan una societat es
dissolgui, la declaració de cessació s’ha de presentar abans de la cancel·lació dels assentaments corresponents al
Registre mercantil.

Instruccions per emplenar l’imprès
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Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

1 Delegació de/d’ 

2 Administració de/d’ 3 Codi d’Administració

Agència Tributària

16

Començament

Realització habitual de lliuraments de béns o prestacions
de serveis prèvia o simultània a adquisició de béns
o serveis destinats a l’activitat empresarial o professional.

Cessació.

Modificació

Cessació

Declaració d’inici de nova activitat que constitueix
sector diferenciat amb començament de lliuraments de
béns o prestacions de serveis posterior a adquisició de
béns o serveis destinats al seu desenvolupament.

Declaració de començament habitual de lliuraments de
béns o prestacions de serveis (havent presentat amb
anterioritat la declaració a què es refereix la casella 17 o
la casella 74 d’aquest model).

Sol·licitud d’alta o baixa en el Registre d’exportadors i
altres operadors econòmics.

Realització habitual de lliuraments de béns o prestacions
de serveis posterior a l’adquisició de béns o serveis
destinats a l’activitat empresarial o professional.

Sol·licitud de número d’identificació fiscal (NIF).

Sol·licitud per pèrdua de la nova targeta
acreditativa del NIF.

74

Modificació de dades, consignades en una declaració
anterior, o modificació d’obligacions periòdiques.

20

21

22

17

18

19

23

14 Municipi

Exemplar per a l’Administració

B) Persona jurídica o entitat resident en el territori espanyol

Declaració censal
De començament, modificació o cessació de
l’activitat, que han de presentar, a efectes fiscals,
els empresaris, els professionals i altres obligats
tributaris
MODEL SIMPLIFICAT 037

Pàg. 1
Model

1

2

Altres dades
censals

3

13 Codi postal

4 NIF 5 Cognoms i nom o raó social

8 Número 9 Esc. 10 Pis 12 Telèfon

15 Província

50 Anagrama49 Forma jurídica o classe d’entitat

Domicili social

39 SG

46 Codi postal

40 Nom de la via pública

47 Municipi

41 Número  42 Esc.

 48 Província

44 Porta  45  Telèfon43 Pis

A) Persona física resident en el territori espanyol

Domicili activitat

29 SG

36 Codi postal

30 Nom de la via pública

37 Municipi

31 Número  32 Esc.

38 Província

34 Porta  35 Telèfon33 Pis

A continuació, consigneu les dades que s’indiquen, segons es tracti de:

%

Domicili fiscal

26 Activitat econòmica principal 27 Epígraf IAE 28 Data inici activitat

¿Sou resident en el
territori espanyol?

Sí No

Sí No

6 SG 7 Nom de la via pública

Dades
identificatives

Espai reservat per a la numeració per codi de barres i la
preimpressió de «037 NNNNNN NNN N»

51 Data de tancament de l’exercici social

24

Causa de la
presentació

- Opció prorrata especial

- Percentatge provisional de deducció, proposat a efectes de
l’apartat dos de l’article 111 de la Llei 37/1992 de l’IVA

153

25

11 Porta
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Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

1 Delegació de/d’ 

2 Administració de/d’ 3 Codi d’Administració

Agència Tributària

16

Començament

Realització habitual de lliuraments de béns o prestacions
de serveis prèvia o simultània a adquisició de béns
o serveis destinats a l’activitat empresarial o professional.

Cessació.

Modificació

Cessació

Declaració d’inici de nova activitat que constitueix
sector diferenciat amb començament de lliuraments de
béns o prestacions de serveis posterior a adquisició de
béns o serveis destinats al seu desenvolupament.

Declaració de començament habitual de lliuraments de
béns o prestacions de serveis (havent presentat amb
anterioritat la declaració a què es refereix la casella 17 o
la casella 74 d’aquest model).

Sol·licitud d’alta o baixa en el Registre d’exportadors i
altres operadors econòmics.

Realització habitual de lliuraments de béns o prestacions
de serveis posterior a l’adquisició de béns o serveis
destinats a l’activitat empresarial o professional.

Sol·licitud de número d’identificació fiscal (NIF).

Sol·licitud per pèrdua de la nova targeta
acreditativa del NIF.

74

Modificació de dades, consignades en una declaració
anterior, o modificació d’obligacions periòdiques.

20

21

22

17

18

19

23

14 Municipi

Exemplar per a l’interessat

B) Persona jurídica o entitat resident en el territori espanyol

Declaració censal
De començament, modificació o cessació de
l’activitat, que han de presentar, a efectes fiscals,
els empresaris, els professionals i altres obligats
tributaris
MODEL SIMPLIFICAT 037

Pàg. 1
Model

1

2

Altres dades
censals

3

13 Codi postal

4 NIF 5 Cognoms i nom o raó social

8 Número 9 Esc. 10 Pis 12 Telèfon

15 Província

50 Anagrama49 Forma jurídica o classe d’entitat

Domicili social

39 SG

46 Codi postal

40 Nom de la via pública

47 Municipi

41 Número  42 Esc.

 48 Província

44 Porta  45  Telèfon43 Pis

A) Persona física resident en el territori espanyol

Domicili activitat

29 SG

36 Codi postal

30 Nom de la via pública

37 Municipi

31 Número  32 Esc.

38 Província

34 Porta  35 Telèfon33 Pis

A continuació, consigneu les dades que s’indiquen, segons es tracti de:

%

Domicili fiscal

26 Activitat econòmica principal 27 Epígraf IAE 28 Data inici activitat

¿Sou resident en el
territori espanyol?

Sí No

Sí No

6 SG 7 Nom de la via pública

Dades
identificatives

Espai reservat per a la numeració per codi de barres i la
preimpressió de «037 NNNNNN NNN N»

51 Data de tancament de l’exercici social

24

Causa de la
presentació

- Opció prorrata especial

- Percentatge provisional de deducció, proposat a efectes de
l’apartat dos de l’article 111 de la Llei 37/1992 de l’IVA

153

25

11 Porta
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52 Adreça completa
Domicili estranger

4

54 Nacionalitat

58

Marqueu amb una «X» les caselles que corresponguin
¿Sol·liciteu l’alta o la baixa en el Registre d’exportadors i altres operadors econòmics? ------------------------------------

¿Teniu la condició d’entitat exempta de l’impost sobre societats? ----------------------------------------------------------------

Marqueu amb una «X»

¿Teniu la condició de gran empresa? (volum d’operacions en l’exercici anterior superior a 6.010.121,04 euros) -------------------

IVA operacions relatives a materials de recuperació, no exempció per superar límit article 20.U.27.a) de la Llei -----------

IVA operacions relatives a materials de recuperació, no exempció per superar límit article 20.U.27.c) de la Llei -----------

¿Esteu subjecte al règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA? ----------------------------------------------------------

53 País

Pàg. 2
Espai reservat per a la numeració per codi de barres i la

preimpressió de «037 NNNNNN NNN N»

NIF

C) No resident en el territori espanyol (persona física, persona jurídica o entitat)

Cognoms i nom o raó social

64

149

Situació
tributària i

declaracions
liquidacions

BaixaAlta61

63

Sí No
62

148

Situació tributària

55 Forma jurídica o classe d’entitat 56 Anagrama

¿Actueu a Espanya mitjançant establiment permanent?
Modalitat d’establiment permanent.

Sí No57

De règim general
Activitats article 17.5
Llei 41/1998 de l’IRNR

Activitats article 17.4
Llei 41/1998 de l’IRNR

Exemplar per a l’Administració

Règim d’estimació a l’IRPF:

– Estimació objectiva ---------------------------------------------------------------------------

– Estimació directa

– normal ------------------------------------------------------------------------------------

– simplificada -----------------------------------------------------------------------------

Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca a l’IVA ----------------------------------

Règim especial simplificat a l’IVA ------------------------------------------------------------------

Sí

Declaracions liquidacions

Sí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

IRPF Estimació objectiva ----

IVA Règim simplificat -------

Estimació directa simplificada ------------------

Règim d’agricultura, ramaderia i pesca  - - -

ExclusióSí

Exempció total Exempció parcial

¿Esteu obligat a presentar declaració per l’impost sobre societats o per l’IRNR corresponent
a establiments permanents? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opció pel règim general per als establiments permanents de no residents, en els termes
de l’article 17.5.b) de la Llei 41/1998 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Opció per calcular els pagaments fraccionats a compte de l’impost sobre societats o de l’IRNR corresponent
a establiments permanents pel sistema que preveu l’article 38.3 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre ---------------

Exercida l’opció pel règim de consolidació fiscal, ¿renuncieu a aplicar-lo ? ------------------------------------------------------

¿Satisfeu rendiments del treball personal subjectes a retenció o heu de fer ingressos a compte? --------------------------

¿Satisfeu rendiments d’activitats professionals, artístiques, esportives, agrícoles, ramaderes o forestals, subjectes a
retenció o ingrés a compte? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Satisfeu rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans subjectes a
retenció o ingrés a compte? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75

Sí No152

Renúncia Revocació
6867 69

72 737170

66

65

143 79 8078

82 848381

– Nom o raó social– NIF entitat

Sí No¿Sou soci, comuner o partícip d’una entitat en règim d’atribució de rendes? ------------------------------------------------ 89

155

141

95

96

94 No

No

Renúncia Revocació

147146

144 145

93

9190

92

Renúncia Revocació

59 60
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52 Adreça completa
Domicili estranger

4

54 Nacionalitat

58

Marqueu amb una «X» les caselles que corresponguin
¿Sol·liciteu l’alta o la baixa en el Registre d’exportadors i altres operadors econòmics? ------------------------------------

¿Teniu la condició d’entitat exempta de l’impost sobre societats? ----------------------------------------------------------------

Marqueu amb una «X»

¿Teniu la condició de gran empresa? (volum d’operacions en l’exercici anterior superior a 6.010.121,04 euros) -------------------

IVA operacions relatives a materials de recuperació, no exempció per superar límit article 20.U.27.a) de la Llei -----------

IVA operacions relatives a materials de recuperació, no exempció per superar límit article 20.U.27.c) de la Llei -----------

¿Esteu subjecte al règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA? ----------------------------------------------------------

53 País

Pàg. 2
Espai reservat per a la numeració per codi de barres i la

preimpressió de «037 NNNNNN NNN N»

NIF

C) No resident en el territori espanyol (persona física, persona jurídica o entitat)

Cognoms i nom o raó social

64

149

Situació
tributària i

declaracions
liquidacions

BaixaAlta61

63

Sí No
62

148

Situació tributària

55 Forma jurídica o classe d’entitat 56 Anagrama

¿Actueu a Espanya mitjançant establiment permanent?
Modalitat d’establiment permanent.

Sí No57

De règim general
Activitats article 17.5
Llei 41/1998 de l’IRNR

Activitats article 17.4
Llei 41/1998 de l’IRNR

Exemplar per a l’interessat

Règim d’estimació a l’IRPF:

– Estimació objectiva ---------------------------------------------------------------------------

– Estimació directa

– normal ------------------------------------------------------------------------------------

– simplificada -----------------------------------------------------------------------------

Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca a l’IVA ----------------------------------

Règim especial simplificat a l’IVA ------------------------------------------------------------------

Sí

Declaracions liquidacions

Sí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

IRPF Estimació objectiva ----

IVA Règim simplificat -------

Estimació directa simplificada ------------------

Règim d’agricultura, ramaderia i pesca  - - -

ExclusióSí

Exempció total Exempció parcial

¿Esteu obligat a presentar declaració per l’impost sobre societats o per l’IRNR corresponent
a establiments permanents? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opció pel règim general per als establiments permanents de no residents, en els termes
de l’article 17.5.b) de la Llei 41/1998 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Opció per calcular els pagaments fraccionats a compte de l’impost sobre societats o de l’IRNR corresponent
a establiments permanents pel sistema que preveu l’article 38.3 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre ---------------

Exercida l’opció pel règim de consolidació fiscal, ¿renuncieu a aplicar-lo ? ------------------------------------------------------

¿Satisfeu rendiments del treball personal subjectes a retenció o heu de fer ingressos a compte? --------------------------

¿Satisfeu rendiments d’activitats professionals, artístiques, esportives, agrícoles, ramaderes o forestals, subjectes a
retenció o ingrés a compte? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Satisfeu rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans subjectes a
retenció o ingrés a compte? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75

Sí No152

Renúncia Revocació
6867 69

72 737170

66

65

143 79 8078

82 848381

– Nom o raó social– NIF entitat

Sí No¿Sou soci, comuner o partícip d’una entitat en règim d’atribució de rendes? ------------------------------------------------ 89

155

141

95

96

94 No

No

Renúncia Revocació

147146

144 145

93

9190

92

Renúncia Revocació

59 60
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Pàg. 3

Declaracions liquidacions

119 Causa

120 NIF 121 Cognoms i nom o raó social

122 Nacionalitat 123 Títol de la representació

Exemplar per a l’ Administració

Domicili fiscal
124 SG

131 Codi postal

125 Nom de la via pública

132 Municipi

126 Número  127 Esc.

133 Província

129 Porta  130 Telèfon128 Pis

Adminis-
tració

118 Data de la cessació efectiva

Espai reservat per a la numeració per codi de barres i la
preimpressió de «037 NNNNNN NNN N»

NIF

Cognoms i nom o raó social

Signatura

DataSignatura en qualitat de/d’

¿Esteu obligat al pagament fraccionat a compte de l’IRPF? -------------------------------------------------------------------

¿Esteu obligat a presentar declaració per l’impost sobre el valor afegit? ---------------------------------------------------

Si escau, empleneu les caselles inferiors referides a l’IVA:

– ¿Esteu inclòs en el règim general o ordinari? ------------------------------------------------------------------------------------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial del recàrrec d’equivalència? ------------------------------------------------------------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca? --------------------------------------------------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial simplificat de l’IVA? ----------------------------------------------------------------------

¿Esteu obligat a presentar declaració per l’impost sobre les primes d’assegurances? ------------------------------------------

NoSí101

NoSí100

NoSí99

NoSí102

NoSí110

NoSí111

NoSí142

Cessació
5

6

Representant

Obligat
 tributari o

representant
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Pàg. 3

Declaracions liquidacions

119 Causa

120 NIF 121 Cognoms i nom o raó social

122 Nacionalitat 123 Títol de la representació

Exemplar per a l’ interessat

Domicili fiscal
124 SG

131 Codi postal

125 Nom de la via pública

132 Municipi

126 Número  127 Esc.

133 Província

129 Porta  130 Telèfon128 Pis

Adminis-
tració

118 Data de la cessació efectiva

Espai reservat per a la numeració per codi de barres i la
preimpressió de «037 NNNNNN NNN N»

NIF

Cognoms i nom o raó social

Signatura

DataSignatura en qualitat de/d’

¿Esteu obligat al pagament fraccionat a compte de l’IRPF? -------------------------------------------------------------------

¿Esteu obligat a presentar declaració per l’impost sobre el valor afegit? ---------------------------------------------------

Si escau, empleneu les caselles inferiors referides a l’IVA:

– ¿Esteu inclòs en el règim general o ordinari? ------------------------------------------------------------------------------------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial del recàrrec d’equivalència? ------------------------------------------------------------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca? --------------------------------------------------

– ¿Esteu inclòs en el règim especial simplificat de l’IVA? ----------------------------------------------------------------------

¿Esteu obligat a presentar declaració per l’impost sobre les primes d’assegurances? ------------------------------------------

NoSí101

NoSí100

NoSí99

NoSí102

NoSí110

NoSí111

NoSí142

Cessació
5

6

Representant

Obligat
 tributari o

representant


