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Article segon. Modificació del Reial decret 1080/1991,
de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o
territoris als quals es refereixen els articles 2n, apar-
tat 3, número 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig,
de mesures fiscals urgents, i 62 de la Llei 31/1990,
de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Es-
tat per a 1991.

U. L’article únic del Reial decret 1080/1991, de 5
de juliol, passa a ser l’article 1.

Dos. S’afegeix un article 2 al Reial decret
1080/1991, de 5 de juliol, amb la redacció següent:

«Article 2.

Els països i territoris als quals es refereix l’ar-
ticle 1 que signin amb Espanya un acord d’inter-
canvi d’informació en matèria tributària o un con-
veni per evitar la doble imposició amb clàusula d’in-
tercanvi d’informació deixen de tenir la conside-
ració de paradisos fiscals en el moment en què
els convenis o acords esmentats entrin en vigor.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

1. El que disposa aquest Reial decret entra en vigor
l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

2. Les normes del Reglament de l’impost sobre la
renda de no residents s’apliquen als períodes impositius
que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2003.

3. El que disposa l’apartat nou de l’article primer
d’aquest Reial decret s’aplica respecte dels resums i les
declaracions informatives anuals la informació dels quals
es refereixi a l’exercici 2003 i següents.

4. El que disposa l’apartat deu de l’article primer
d’aquest Reial decret, amb relació al termini que preveu
l’apartat 4 de l’article 20 del Reglament de l’impost sobre
la renda de no residents, és aplicable respecte de les
quantitats ingressades i les retencions suportades a partir
del 1 de gener de 2003.

Madrid, 31 de gener de 2003.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

2098 ORDRE HAC/117/2003, de 31 de gener, per
la qual s’aproven els models per comunicar
a l’Administració tributària el canvi de resi-
dència als efectes de la pràctica de retencions
sobre els rendiments del treball i se’n regula
la forma, el lloc i el termini per a la presentació.
(«BOE» 28, d’1-2-2003.)

Els articles quaranta-quatrè i vuitanta-unè de la Llei
46/2002, de 18 de desembre, de reforma parcial de
l’impost sobre la renda de les persones físiques i per
la qual es modifiquen les lleis dels impostos sobre socie-
tats i sobre la renda de no residents («Butlletí Oficial
de l’Estat» del 19), a fi de facilitar la mobilitat interna-
cional dels treballadors i els corresponents canvis de
residència d’Espanya a l’estranger o viceversa, han intro-
duït, en relació amb els rendiments del treball, en el
sistema de retencions aplicable en aquests casos, un
mecanisme de comunicació del canvi de residència a
l’Administració tributària. Aquest mecanisme s’ha incor-
porat tant en la Llei de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, a través de la modificació de l’article

82.8.2n, com en la de l’impost sobre la renda de no
residents, mitjançant l’addició de l’article 30 bis.

Amb això s’estableix la possibilitat que els contri-
buents de l’impost sobre la renda de no residents que
canviïn de residència i, en conseqüència, passin a ser
contribuents de l’impost sobre la renda de les persones
físiques o viceversa, anticipin els efectes d’aquest canvi
en relació amb les retencions suportades sobre les seves
rendes del treball per compte d’altri. En definitiva, es
tracta que als treballadors que facin ús d’aquest meca-
nisme, el seu pagador de rendiments del treball els prac-
tiqui retencions, en el primer cas, com a contribuents
de l’impost sobre la renda de les persones físiques sense
esperar que transcorri un període de permanència en
territori espanyol superior a 183 dies durant un any natu-
ral o, en el segon, atenent la normativa de l’impost sobre
la renda de no residents, sense esperar a disposar de
l’acreditació de la nova residència fiscal.

Com a condició per aplicar-ho es requereix acreditar
que hi ha dades objectives en la relació laboral que com-
portin una permanència previsible en territori espanyol,
o en un altre país, que, com a mínim, sigui superior
a 183 dies durant un any natural. Als efectes d’aquest
mecanisme, aquest temps mínim de permanència s’ha
de donar en el mateix any del desplaçament o, quan
aquest tingui lloc en una data que faci impossible assolir
aquest nombre de dies durant el dit any, en el següent.

Considerant el caràcter d’anticipació que persegueix
aquest mecanisme, la presentació de les comunicacions
només s’admet en certs terminis, atès que una vegada
transcorreguts els terminis ja no tenen objecte, en el
cas de l’impost sobre la renda de les persones físiques,
perquè els efectes sobre les retencions l’anticipació de
les quals es pretén ja serien directament aplicables fent
servir el mecanisme general de la regularització i, en
el de l’impost sobre la renda de no residents, perquè
hauria conclòs el període al qual s’estendrien els efectes
dels documents expedits per l’Administració l’obtenció
dels quals constitueix l’objecte de la comunicació.

L’article 82 bis del Reglament de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, afegit al Reglament per
l’article trenta-vuitè del Reial decret 27/2003, de 10
de gener, pel qual es modifica el 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» de l’11), i l’article 21 del Reglament de l’impost
sobre la renda de no residents, afegit a aquest Reglament
per l’article vuitè del Reial decret 116/2003, de 31 de
gener, pel qual es modifiquen el Reglament de l’impost
sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret
326/1999, de 26 de febrer, i el Reial decret 1080/1991,
de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris
als quals es refereixen els articles 2n, apartat 3, núme-
ro 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de mesures
fiscals urgents, i 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desem-
bre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1991 («But-
lletí Oficial de l’Estat» de l’1 de febrer), despleguen, res-
pectivament, el que preveuen els articles 82.8.2n i 30
bis de les lleis reguladores dels impostos esmentats i
disposen que el ministre d’Hisenda ha d’aprovar el model
de comunicació que han d’utilitzar els treballadors i ha
d’establir la forma, el lloc i el termini per presentar-lo,
així com la documentació que s’hi ha d’adjuntar.

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

Primer. Aprovació dels models de comunicació.

S’aproven els models 147 i 247 de comunicació, que
figuren als annexos I i II de la present Ordre, que han
de fer servir els treballadors per compte d’altri que facin
ús de la possibilitat de comunicar a l’Administració tri-
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butària el canvi de residència a què es refereixen els
articles 82.8.2n de la Llei de l’impost sobre la renda
de les persones físiques i 30 bis de la Llei de l’impost
sobre la renda de no residents, respectivament.

Aquests models de comunicació consten de dos
exemplars, «Exemplar per a l’Administració» i «Exemplar
per al treballador».

Segon. Característiques de la comunicació.

1. La comunicació té caràcter voluntari i la poden
fer els treballadors per compte d’altri interessats a anti-
cipar els efectes del canvi de residència en l’aplicació
del sistema de retencions, quan concorrin les circums-
tàncies i les condicions que assenyalen els articles
82.8.2n de la Llei de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques i 30 bis de la Llei de l’impost sobre la
renda de no residents, així com els articles 82 bis i 21
dels reglaments respectius.

2. La comunicació té per objecte obtenir un docu-
ment acreditatiu expedit per l’Administració tributària per
lliurar-lo als pagadors dels rendiments del treball, en els
termes que preveu l’apartat setè d’aquesta Ordre.
Aquests pagadors han de ser residents o amb establi-
ment permanent a Espanya.

Tercer. Requisits i condicions.

1. Poden utilitzar els models de comunicació:

a) El model 147, els treballadors per compte d’altri
que no siguin contribuents per l’impost sobre la renda
de les persones físiques però que adquireixin aquesta
condició com a conseqüència del seu desplaçament a
territori espanyol.

b) El model 247, els treballadors per compte d’altri
que, no sent contribuents per l’impost sobre la renda
de no residents, adquireixin aquesta condició com a con-
seqüència del seu desplaçament a l’estranger. També
pot ser utilitzat quan, per aplicació de les regles de deter-
minació de les rendes obtingudes en territori espanyol
contingudes a l’article 12 de la Llei reguladora de l’es-
mentat impost, no sigui procedent practicar retencions.

2. L’obtenció del document expedit per l’Adminis-
tració tributària requereix que s’acrediti suficientment
que hi ha dades objectives en la relació laboral que facin
previsible:

a) Si es tracta dels treballadors que adquireixen la
condició de contribuents per l’impost sobre la renda de
les persones físiques, indicats al número 1.a) anterior,
que, com a conseqüència de la relació laboral per la
qual es presta el treball en territori espanyol es produeix,
com a mínim, una permanència en territori espanyol
superior a 183 dies, comptats des del començament
de la prestació del treball en territori espanyol durant
l’any natural en què es produeix el desplaçament.

Si per la data del desplaçament al territori espanyol
no s’assoleix aquest temps mínim de permanència dins
l’any del desplaçament, es requereix que es produeixi
l’any natural següent i, en aquest cas, es computa des
de l’1 de gener d’aquest any següent. En aquest cas,
com que el canvi de condició de contribuent no pot
tenir lloc el mateix any del desplaçament, la pràctica
de les retencions conforme a l’impost sobre la renda
de les persones físiques s’inicia l’1 de gener de l’any
següent, llevat que la comunicació es presenti poste-
riorment a aquesta data.

b) Si es tracta dels treballadors que adquireixen la
condició de contribuents per l’impost sobre la renda de

no residents, indicats al número 1.b) anterior, que, com
a conseqüència de la prestació del treball en un altre
país, la permanència en aquest és, com a mínim, superior
a 183 dies, comptats des del començament de la pres-
tació del treball en un altre país durant l’any natural
en el qual es produeix el desplaçament.

Si per la data del desplaçament a l’estranger no s’as-
soleix aquest temps mínim de permanència dins l’any
del desplaçament, es requereix que es produeixi l’any
natural següent i, en aquest cas, es computa des de
l’1 de gener d’aquest any següent. En aquest cas, com
que el canvi de condició de contribuent no pot tenir
lloc el mateix any del desplaçament, la pràctica de reten-
cions conforme a l’impost sobre la renda de no residents
s’inicia l’1 de gener de l’any següent, llevat que la comu-
nicació es presenti posteriorment a aquesta data.

A aquests efectes, el desplaçament s’ha de produir
a un únic país o territori.

Quart. Documentació.

L’acreditació exigida en el número 2 de l’apartat tercer
requereix que s’adjunti al model de comunicació que
aprova aquesta Ordre un document justificatiu del paga-
dor dels rendiments del treball que expressi:

a) En el cas de treballadors que adquireixen la con-
dició de contribuents de l’impost sobre la renda de les
persones físiques a què es refereix la lletra a) del núme-
ro 2 de l’apartat tercer, el reconeixement de la relació
laboral amb el treballador, la data de començament de
la prestació del treball en territori espanyol, el centre
de treball i la seva adreça, la durada del contracte i
la intenció del pagador que el treballador presti el seu
treball en territori espanyol, com a mínim, durant un
període superior a 183 dies durant l’any natural en el
qual està compresa la data de començament de la pres-
tació del treball en territori espanyol o, si no, que aquest
període mínim de permanència es produeix l’any natural
següent.

b) En el cas de treballadors que adquireixen la con-
dició de contribuents de l’impost sobre la renda de no
residents a què es refereix la lletra b) del número 2
de l’apartat tercer, el reconeixement de la relació laboral
amb el treballador, el país o territori de desplaçament,
la durada del contracte, la data de començament de
la prestació del treball en un altre país i la durada del
desplaçament, amb indicació de la data previsible d’a-
cabament.

Cinquè. Lloc de presentació de la comunicació.

La comunicació i la documentació adjunta s’han de
presentar a l’administració o delegació de l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària que correspongui segons
les regles següents:

a) Si es tracta dels treballadors que adquireixen la
condició de contribuents de l’impost sobre la renda de
les persones físiques a què es refereix l’apartat ter-
cer.1.a), a l’administració o delegació en l’àmbit territorial
de la qual estigui situat el seu domicili en territori espa-
nyol en el moment de la presentació. Si aquest no es
pot determinar, cal atenir-se al lloc de situació del centre
de treball. Si no hi ha aquest últim criteri, cal atenir-se
al domicili fiscal del pagador dels rendiments.

b) Si es tracta dels treballadors que adquireixen la
condició de contribuents de l’impost sobre la renda de
no residents a què es refereix l’apartat tercer.1.b), a l’ad-
ministració o delegació corresponent al seu domicili fis-
cal previ al desplaçament.
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Sisè. Termini de presentació de la comunicació.

1. La comunicació s’ha de presentar d’acord amb
els terminis següents:

a) Si es tracta dels treballadors que adquireixen la
condició de contribuents de l’impost sobre la renda de
les persones físiques a què es refereix l’apartat ter-
cer.1.a), la comunicació s’ha de presentar entre el
moment del desplaçament a territori espanyol i els 183
dies següents a la data esmentada, llevat que, per la
data del desplaçament, el període mínim de permanència
s’hagi de produir l’any següent, cas en què s’ha de pre-
sentar entre el moment del desplaçament i fins al 30
de juny d’aquest any següent.

b) Si es tracta dels treballadors que adquireixen la
condició de contribuents de l’impost sobre la renda de
no residents a què es refereix l’apartat tercer.1.b), la
comunicació s’ha de presentar entre el moment del des-
plaçament a l’altre país o territori i el final del termini
en què està previst que s’estenguin els efectes dels docu-
ments que expedeix l’Administració tributària, conforme
a l’apartat setè.5.b) d’aquesta Ordre.

2. Això no obstant, també es poden presentar les
comunicacions abans d’aquests terminis sempre que la
presentació es faci dins dels trenta dies anteriors a les
dates d’entrada, o de sortida, del territori espanyol, indi-
cades a la comunicació.

Setè. Expedició per l’Administració tributària del docu-
ment acreditatiu per al seu lliurament als pagadors
dels rendiments del treball.

1. L’Administració tributària, en vista de la comu-
nicació i la documentació presentades, ha d’expedir al
treballador, si escau, en el termini màxim dels deu dies
hàbils següents al de presentació de la comunicació,
un document acreditatiu on consti la identificació del
treballador, la identificació del pagador dels rendiments
del treball, la data de presentació de la comunicació
a l’Administració tributària, la data d’expedició del docu-
ment i la data a partir de la qual s’han de practicar reten-
cions conforme a la regulació de l’altre impost.

2. Aquest document consta de dos exemplars, un
per al treballador i un altre per al pagador dels rendiments
del treball.

3. El treballador ha de lliurar al pagador dels ren-
diments del treball l’exemplar corresponent del docu-
ment expedit per l’Administració tributària i ha de quedar
constància de la recepció i de la data del lliurament.

4. Les retencions conforme a la regulació de l’altre
impost s’han de practicar a partir de la recepció del docu-
ment pel pagador. Això no obstant, en els casos a què
es refereixen els segons paràgrafs de les lletres a) i b)
del número 2 de l’apartat tercer d’aquesta Ordre, aquell

moment és l’1 de gener de l’any següent al del des-
plaçament, llevat que la comunicació es presenti pos-
teriorment a aquesta data, cas en què cal atenir-se a
la data de recepció pel pagador. Així mateix, quan pel
fet d’haver-se presentat la comunicació abans del
moment del desplaçament, el pagador rebi el document
acreditatiu abans de la data assenyalada per l’Adminis-
tració per practicar retencions conforme a la regulació
de l’altre impost, aquestes s’han de practicar a partir
de la data prevista al document.

5. Rebut el document, l’obligat a retenir, atenent
la data indicada, ha de practicar retencions tal com esta-
bleix la normativa de l’impost que correspongui:

a) Si es tracta de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, tenint en compte per calcular el tipus
de retenció el que assenyala l’article 82.8.1r de la Llei
i aplicant, si s’escau, la regularització que preveu l’article
81.2.10è del Reglament. En aquest cas, el treballador,
a més, ha de comunicar al pagador la situació personal
i familiar a què es refereix l’article 82 del Reglament.

b) Si es tracta de l’impost sobre la renda de no resi-
dents, aplicant la normativa d’aquest impost. En aquest
cas, el document estén els seus efectes, respecte a la
pràctica de retencions conforme a l’impost sobre la renda
de no residents, com a màxim, a dos anys naturals, el
del desplaçament i el següent, o, si no escau computar
el del desplaçament, els dos immediats següents, sense
que es pugui considerar ampliat aquest període per la
data de presentació de la comunicació.

6. El pagador dels rendiments ha de conservar, a
disposició de l’Administració tributària, el document acre-
ditatiu a què es refereix aquest apartat.

7. Quan no sigui procedent expedir el document,
perquè no es compleixen els requisits i les condicions
exigits per a això, s’ha de comunicar a l’interessat aques-
ta circumstància, amb expressió de les causes que la
motiven.

Disposició final única.

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

Es poden fer servir els models 147 i 247 que aprova
la present Ordre per comunicar desplaçaments produïts
abans d’entrar en vigor sempre que el termini de pre-
sentació no hagi conclòs.

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

Madrid, 31 de gener de 2003.

MONTORO ROMERO

I�m. Sr. Director General de l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària i I�m. Sr. Director General de Tributs.
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Model

147
Comunicació del desplaçament a territori espanyol

efectuada per treballadors per compte d’altri

(articles 82.8.2n Llei 40/98 de l’IRPF i 82bis Reglament IRPF)

Agència Tributària

N I F Primer cognom

Segon cognom Nom

Via pública Núm. Esc. Pis Porta

Municipi Província C. postal

Domicili

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa. Si no disposeu d’etiquetes, consigneu les dades que se sol·liciten
en aquest apartat i adjunteu una fotòcopia del document acreditatiu del número d’identificació fiscal (NIF).

1. Treballador

10

11

Data d’entrada en territori espanyol............................................... 40

41Data de començament de la prestació del treball en territori espanyol...

Telèfons de contacte (prefixos inclosos)

Telèfon 2n ...

Telèfon 1r .....

3. Dades identificatives del pagador dels rendiments del treball

30

N I F

31

Cognoms i nom o raó social

2. Domicili per a notificacions

5. Representant

7. Espai reservat per a l’Administració

N I F Cognoms i nom o raó social

Via pública Núm. Municipi Província C. postal

A fi d’agilitar la resolució de les incidències que eventualment puguin sorgir en la tramitació d’aquest
document, consigneu els números de telèfon en què pugueu ser localitzat/ada en dies i hores laborables.

COMUNICO el meu desplaçament a territori espanyol, a conseqüència del qual adquireixo la condició de contribuent de l’impost sobre la renda de
les persones físiques. Així mateix, manifesto que hi ha dades objectives en la meva relació laboral amb el pagador prèviament identificat perquè sigui
aplicable el que disposen els articles 82.8.2n de la Llei 40/1998, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i 82.bis del Reglament d’aquest
impost, i faig constar:

4. Comunicació del desplaçament a territori espanyol

Delegació de/d’

Administració de/d’

Cognoms i nom o raó social

Via pública

Núm. Esc. Pis Porta

Municipi

Província C. postal

Domicili

Si voleu que les notificacions que es puguin produir amb relació a aquest
procediment s’adrecin a un domicili en territori espanyol diferent de l’indicat
al requadre identificatiu, heu d’indicar el domicili al qual voleu que s’adrecin,
com també el titular d’aquest domicili.

32

Domicili fiscal

ADJUNTO document justificatiu del pagador per acreditar els requisits i les condicions exigits.

SOL·LICITO l’expedició del document acreditatiu que preveuen els articles 82.8.2n de la Llei 40/1998, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, i 82.bis del Reglament d’aquest impost, per lliurar-lo al pagador, a fi que les retencions es practiquin conforme a aquest impost.

Aquesta comunicació s’ha de presentar a l’administració o delegació de l’Agència Tributària en l’àmbit territorial de la qual estigui situat el vostre domicili en territori espanyol en el
moment de la presentació. Si aquest no es pot determinar, cal atenir-se al lloc de situació del centre de treball o, si no, al domicili fiscal del pagador dels rendiments.

Poden presentar aquesta comunicació els treballadors per compte d’altri que no siguin contribuents per l’impost sobre la renda de les persones físiques però que adquireixin aquesta
condició com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol, sempre que com a conseqüència de la relació laboral per la qual es presta el treball en territori espanyol sigui
previsible una permanència en aquest superior a 183 dies, comptats des del començament de la prestació del treball en aquest territori, durant l’any natural en què es produeix el
desplaçament o, si no, en el següent.

Si voleu que les notificacions que es puguin produir amb relació a aquest procediment s’adrecin al representant, heu de consignar les dades sol·licitades a l’apartat 2. «Domicili per a
notificacions».

Signat: ______________________________________________________________________

Declaro que són certes les dades consignades en aquesta comunicació.

Lloc i data ___________________________________________________________
Signatura de l’interessat/la interessada o del seu representant:

6. Data i signatura

Exemplar per a l’Administració

Per aplicar aquest procediment, els pagadors dels rendiments del treball han de ser residents o amb establiment permanent en territori espanyol.
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147
Comunicació del desplaçament a territori espanyol

efectuada per treballadors per compte d’altri

(articles 82.8.2n Llei 40/98 de l’IRPF i 82bis Reglament IRPF)

Agència Tributària

N I F Primer cognom

Segon cognom Nom

Via pública Núm. Esc. Pis Porta

Municipi Província C. postal

Domicili

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa. Si no disposeu d’etiquetes, consigneu les dades que se sol·liciten
en aquest apartat i adjunteu una fotòcopia del document acreditatiu del número d’identificació fiscal (NIF).

1. Treballador

10

11

Data d’entrada en territori espanyol............................................... 40

41Data de començament de la prestació del treball en territori espanyol...

Telèfons de contacte (prefixos inclosos)

Telèfon 2n ...

Telèfon 1r .....

3. Dades identificatives del pagador dels rendiments del treball

30

N I F

31

Cognoms i nom o raó social

2. Domicili per a notificacions

5. Representant

7. Espai reservat per a l’Administració

N I F Cognoms i nom o raó social

Via pública Núm. Municipi Província C. postal

A fi d’agilitar la resolució de les incidències que eventualment puguin sorgir en la tramitació d’aquest
document, consigneu els números de telèfon en què pugueu ser localitzat/ada en dies i hores laborables.

COMUNICO el meu desplaçament a territori espanyol, a conseqüència del qual adquireixo la condició de contribuent de l’impost sobre la renda de
les persones físiques. Així mateix, manifesto que hi ha dades objectives en la meva relació laboral amb el pagador prèviament identificat perquè sigui
aplicable el que disposen els articles 82.8.2n de la Llei 40/1998, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i 82.bis del Reglament d’aquest
impost, i faig constar:

4. Comunicació del desplaçament a territori espanyol

Delegació de/d’

Administració de/d’

Cognoms i nom o raó social

Via pública

Núm. Esc. Pis Porta

Municipi

Província C. postal

Domicili

Si voleu que les notificacions que es puguin produir amb relació a aquest
procediment s’adrecin a un domicili en territori espanyol diferent de l’indicat
al requadre identificatiu, heu d’indicar el domicili al qual voleu que s’adrecin,
com també el titular d’aquest domicili.

32

Domicili fiscal

ADJUNTO document justificatiu del pagador per acreditar els requisits i les condicions exigits.

SOL·LICITO l’expedició del document acreditatiu que preveuen els articles 82.8.2n de la Llei 40/1998, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, i 82.bis del Reglament d’aquest impost, per lliurar-lo al pagador, a fi que les retencions es practiquin conforme a aquest impost.

Aquesta comunicació s’ha de presentar a l’administració o delegació de l’Agència Tributària en l’àmbit territorial de la qual estigui situat el vostre domicili en territori espanyol en el
moment de la presentació. Si aquest no es pot determinar, cal atenir-se al lloc de situació del centre de treball o, si no, al domicili fiscal del pagador dels rendiments.

Poden presentar aquesta comunicació els treballadors per compte d’altri que no siguin contribuents per l’impost sobre la renda de les persones físiques però que adquireixin aquesta
condició com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol, sempre que com a conseqüència de la relació laboral per la qual es presta el treball en territori espanyol sigui
previsible una permanència en aquest superior a 183 dies, comptats des del començament de la prestació del treball en aquest territori, durant l’any natural en què es produeix el
desplaçament o, si no, en el següent.

Si voleu que les notificacions que es puguin produir amb relació a aquest procediment s’adrecin al representant, heu de consignar les dades sol·licitades a l’apartat 2. «Domicili per a
notificacions».

Signat: ______________________________________________________________________

Declaro que són certes les dades consignades en aquesta comunicació.

Lloc i data ___________________________________________________________
Signatura de l’interessat/la interessada o del seu representant:

6. Data i signatura

Exemplar per al treballador

Per aplicar aquest procediment, els pagadors dels rendiments del treball han de ser residents o amb establiment permanent en territori espanyol.

MINISTERI
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247
Comunicació del desplaçament a l’estranger
efectuada per treballadors per compte d’altri

(articles 30.bis Llei 41/98 de l’IRNR i 21 Reglament IRNR)

Agencia Tributaria

Delegació de/d’

Administració de/d’

Aquesta comunicació s’ha de presentar a l’administració o delegació de l’Agència Tributària en l’àmbit territorial de la qual estigui situat el vostre domicili fiscal previ al desplaçament.

Poden presentar aquesta comunicació els treballadors per compte d’altri que no siguin contribuents per l’impost sobre la renda de no residents però que adquireixin aquesta condició
com a conseqüència del seu desplaçament a un altre país, sempre que com a conseqüència de la prestació del treball en aquest altre país sigui previsible una permanència en aquest
superior a 183 dies, comptats des del començament de la prestació del treball a l’altre país, durant l’any natural en què es produeix el desplaçament o, si no, en el següent.

Aquest procediment també es pot fer servir en els casos en què, per aplicació de les regles de determinació de les rendes obtingudes en territori espanyol que conté l’article 12 de la
Llei 41/1998, de l’impost sobre la renda de no residents, no escaigui practicar retencions.

IMPORTANT: l’obtenció del document acreditatiu que se sol·licita amb aquesta comunicació no exonera el treballador d’acreditar la seva nova residència fiscal davant l’Administració
tributària.

N I F Primer cognom

Segon cognom Nom

Via pública Núm. Esc. Pis Porta

Municipi Província C. postal

Domicili

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa. Si no disposeu d’etiquetes, consigneu les dades que se
sol·liciten en aquest apartat i adjunteu fotocòpia del document acreditatiu del número d’identificació fiscal (NIF).

1. Treballador

10

11

Telèfons de contacte (prefixos inclosos)

Telèfon 2n ....

Telèfon 1r .....

3. Dades identificatives del pagador dels rendiments del treball

30

N I F

31

Cognoms i nom o raó social

2. Domicili per a notificacions

A fi d’agilitar la resolució de les incidències que eventualment puguin sorgir en la tramitació d’aquest
document, consigneu els números de telèfon en què pugueu ser localitzat/ada en dies i hores laborables.

4. Comunicació del desplaçament a l’estranger

Cognom i nom o raó social

Via pública

Núm. Esc. Pis Porta

Municipi

Província C. postal

Domicili

Si voleu que les notificacions que es puguin produir amb relació a aquest
procediment s’adrecin a un domicili en territori espanyol diferent de l’indicat
al requadre identificatiu, heu d’indicar el domicili al qual voleu que s’adrecin,
com també el titular d’aquest domicili.

32

Domicili fiscal

Data de sortida del territori espanyol................................................. 40

41Data de començament de la prestació del treball a l’altre país............

COMUNICO el meu desplaçament a un altre país, a conseqüència del qual es produeix un canvi en la meva condició de contribuent. Així mateix,
manifesto que hi ha dades objectives en la meva relació laboral amb el pagador prèviament identificat perquè sigui aplicable el que disposen els
articles 30.bis de la Llei 41/1998, de l’impost sobre la renda de no residents, i 21 del Reglament d’aquest impost, i faig constar:

ADJUNTO document justificatiu del pagador per acreditar els requisits i les condicions exigits.

SOL·LICITO l’expedició del document acreditatiu que preveuen els articles 30.bis de la Llei 41/1998, de l’impost sobre la renda de no residents,
i 21 del Reglament d’aquest impost, per lliurar-lo al pagador, a fi que les retencions es practiquin conforme a aquest impost.

País o territori de desplaçament.................................................... 42

5. Representant

7. Espai reservat per a l’Administració

N I F Cognoms i nom o raó social

Via pública Núm. Municipi Província C. postal

Si voleu que les notificacions que es puguin produir amb relació a aquest procediment s’adrecin al representant, heu de consignar les dades sol·licitades a l’apartat 2. «Domicili per a
notificacions».

Signat: ______________________________________________________________________

Declaro que són certes les dades consignades en aquesta comunicació.

Lloc i data _____________________________________________________________
Signatura de l’interessat/la interessada o del seu representant:

6. Data i signatura

Exemplar per a l’Administració

Per aplicar aquest procediment, els pagadors dels rendiments del treball han de ser residents o amb establiment permanent en territori espanyol.

MINISTERI
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247
Comunicació del desplaçament a l’estranger
efectuada per treballadors per compte d’altri

(articles 30.bis Llei 41/98 de l’IRNR i 21 Reglament IRNR)

Agencia Tributaria

Delegació de/d’

Administració de/d’

Aquesta comunicació s’ha de presentar a l’administració o delegació de l’Agència Tributària en l’àmbit territorial de la qual estigui situat el vostre domicili fiscal previ al desplaçament.

Poden presentar aquesta comunicació els treballadors per compte d’altri que no siguin contribuents per l’impost sobre la renda de no residents però que adquireixin aquesta condició
com a conseqüència del seu desplaçament a un altre país, sempre que com a conseqüència de la prestació del treball en aquest altre país sigui previsible una permanència en aquest
superior a 183 dies, comptats des del començament de la prestació del treball a l’altre país, durant l’any natural en què es produeix el desplaçament o, si no, en el següent.

Aquest procediment també es pot fer servir en els casos en què, per aplicació de les regles de determinació de les rendes obtingudes en territori espanyol que conté l’article 12 de la
Llei 41/1998, de l’impost sobre la renda de no residents, no escaigui practicar retencions.

IMPORTANT: l’obtenció del document acreditatiu que se sol·licita amb aquesta comunicació no exonera el treballador d’acreditar la seva nova residència fiscal davant l’Administració
tributària.

N I F Primer cognom

Segon cognom Nom

Via pública Núm. Esc. Pis Porta

Municipi Província C. postal

Domicili

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa. Si no disposeu d’etiquetes, consigneu les dades que se
sol·liciten en aquest apartat i adjunteu fotocòpia del document acreditatiu del número d’identificació fiscal (NIF).

1. Treballador

10

11

Telèfons de contacte (prefixos inclosos)

Telèfon 2n ....

Telèfon 1r .....

3. Dades identificatives del pagador dels rendiments del treball

30

N I F

31

Cognoms i nom o raó social

2. Domicili per a notificacions

A fi d’agilitar la resolució de les incidències que eventualment puguin sorgir en la tramitació d’aquest
document, consigneu els números de telèfon en què pugueu ser localitzat/ada en dies i hores laborables.

4. Comunicació del desplaçament a l’estranger

Cognom i nom o raó social

Via pública

Núm. Esc. Pis Porta

Municipi

Província C. postal

Domicili

Si voleu que les notificacions que es puguin produir amb relació a aquest
procediment s’adrecin a un domicili en territori espanyol diferent de l’indicat
al requadre identificatiu, heu d’indicar el domicili al qual voleu que s’adrecin,
com també el titular d’aquest domicili.

32

Domicili fiscal

Data de sortida del territori espanyol................................................. 40

41Data de començament de la prestació del treball a l’altre país............

COMUNICO el meu desplaçament a un altre país, a conseqüència del qual es produeix un canvi en la meva condició de contribuent. Així mateix,
manifesto que hi ha dades objectives en la meva relació laboral amb el pagador prèviament identificat perquè sigui aplicable el que disposen els
articles 30.bis de la Llei 41/1998, de l’impost sobre la renda de no residents, i 21 del Reglament d’aquest impost, i faig constar:

ADJUNTO document justificatiu del pagador per acreditar els requisits i les condicions exigits.

SOL·LICITO l’expedició del document acreditatiu que preveuen els articles 30.bis de la Llei 41/1998, de l’impost sobre la renda de no residents,
i 21 del Reglament d’aquest impost, per lliurar-lo al pagador, a fi que les retencions es practiquin conforme a aquest impost.

País o territori de desplaçament.................................................... 42

5. Representant

7. Espai reservat per a l’Administració

N I F Cognoms i nom o raó social

Via pública Núm. Municipi Província C. postal

Si voleu que les notificacions que es puguin produir amb relació a aquest procediment s’adrecin al representant, heu de consignar les dades sol·licitades a l’apartat 2. «Domicili per a
notificacions».

Signat: ______________________________________________________________________

Declaro que són certes les dades consignades en aquesta comunicació.

Lloc i data _____________________________________________________________
Signatura de l’interessat/la interessada o del seu representant:

6. Data i signatura

Exemplar per al treballador

Per aplicar aquest procediment, els pagadors dels rendiments del treball han de ser residents o amb establiment permanent en territori espanyol.

MINISTERI
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