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i el Reial decret 1637/1986, de 13 de juny, pel qual
es declaren de compliment obligat les especificacions
tècniques dels productes de fibra de vidre utilitzats com
a aïllants tèrmics i la seva homologació pel Ministeri
d’Indústria i Energia.

El Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de la infraestructura per a
la qualitat i la seguretat industrial, va derogar les dis-
posicions que van servir de marc per a l’establiment
de les homologacions del Ministeri d’Indústria i Energia,
tot i que es mantenia la vigència dels reglaments espe-
cífics, i amb aquests els certificats de conformitat subs-
titutoris de les homologacions mentre no es promulgues-
sin noves disposicions que els deroguessin o els modi-
fiquessin de manera expressa.

A causa de l’entrada en vigor del marcatge «CE» per
a aquests productes, recollida a la Resolució de 6 de
maig de 2002, de la Direcció General de Política Tec-
nològica, en desplegament del Reial decret 1630/1992,
de 29 de desembre, en aplicació de la Directiva
89/106/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988,
relativa a l’aproximació de les disposicions legals, regla-
mentàries i administratives dels estats membres sobre
els productes de construcció, és necessària la derogació
de les disposicions d’homologació dels productes de
poliestirè expandit i de fibra de vidre utilitzats com a
aïllants tèrmics, per coadjuvar a l’harmonització tècnica
que preveu aquesta directiva.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Ciència
i Tecnologia, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió
del dia 6 de juny de 2003,

D I S P O S O :

Article únic. Derogació de disposicions de normalitza-
ció i homologació de productes de construcció.

Queden derogades, en el que no ho hagin estat ante-
riorment, les disposicions que s’esmenten a continuació:

a) El Reial decret 2709/1985, de 27 de desembre,
pel qual es declaren de compliment obligat les espe-
cificacions tècniques dels poliestirens expandits utilitzats
com a aïllants tèrmics i la seva homologació pel Ministeri
d’Indústria i Energia.

b) El Reial decret 1637/1986, de 13 de juny, pel
qual es declaren de compliment obligat les especifica-
cions tècniques dels productes de fibra de vidre utilitzats
com a aïllants tèrmics i la seva homologació pel Ministeri
d’Indústria i Energia.

c) El Reial decret 113/2000, de 28 de gener, pel
qual es modifica el Reial decret 1637/1986, de 13 de
juny, pel qual es declaren de compliment obligat les espe-
cificacions tècniques dels productes de fibra de vidre
utilitzats com a aïllants tèrmics i la seva homologació
pel Ministeri d’Indústria i Energia.

d) L’Ordre de 23 de març de 1999, per la qual es
modifiquen les especificacions tècniques que figuren a
l’annex del Reial decret 2709/1985, de 27 de desembre.

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, 12 de juny de 2003.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Ciència i Tecnologia,
JOSEP PIQUÉ I CAMPS

MINISTERI D’HISENDA
12858 ORDRE HAC/1736/2003, de 24 de juny, per

la qual es desplega el règim especial aplicable
als serveis prestats per via electrònica, a efec-
tes de l’impost sobre el valor afegit.
(«BOE» 154, de 28-6-2003.)

La Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social («Butlletí Oficial
de l’Estat» de 31 de desembre) ha modificat la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit,
afegint-hi el capítol VIII del títol IX, i ha efectuat així
la transposició al nostre ordenament intern de la Direc-
tiva 2002/38/CE, del Consell, de 7 de maig de 2002,
relativa al règim de l’impost sobre el valor afegit aplicable
als serveis de radiodifusió i televisió i a alguns serveis
prestats per via electrònica. Aquesta Llei ha regulat el
fenomen del comerç electrònic, referent a l’impost sobre
el valor afegit, i ha introduït un nou règim especial de
tributació, al qual es poden acollir els empresaris i pro-
fessionals no establerts a la Unió Europea que hagin
de prestar específicament aquest tipus de serveis a per-
sones que no tinguin la condició d’empresaris o pro-
fessionals i que estiguin establerts a la Comunitat o que
hi tinguin el domicili o la residència habitual.

Aquesta Ordre estableix els procediments per al com-
pliment de les obligacions formals i materials que deriven
del règim especial esmentat. Aquests procediments estan
condicionats pels trets peculiars del règim esmentat, que
s’aplica als empresaris i professionals no establerts a la
Unió Europea i que no tinguin l’obligació d’estar iden-
tificats a la Comunitat, d’acord amb el que assenyala l’ar-
ticle 163 bis, apartat dos, lletra a) de la Llei 37/1992,
en la redacció que en fa la Llei 53/2002.

En particular, s’ha de ressaltar que els procediments
que estableix aquesta Ordre tenen un suport substan-
cialment electrònic, cosa que, d’altra banda, és conse-
qüent amb la naturalesa dels serveis prestats; d’aquesta
manera totes les obligacions, tant formals com subs-
tantives, que s’estableixen en el règim especial s’han
d’acomplir mitjançant suport informàtic, i no és necessari
el maneig de documentació física.

Finalment, l’apartat tres de l’article 163 ter de la
Llei 37/1992, habilita el ministre d’Hisenda per dictar
les disposicions necessàries per al desplegament i l’a-
plicació del que estableix el capítol VIII del títol IX d’a-
questa Llei.

En virtut de tot això, i d’acord amb el Consell d’Estat,
disposo:

PART PRIMERA. INICI, MODIFICACIÓ, CESSAMENT O ACABAMENT DEL
RÈGIM ESPECIAL. REGISTRE DEL PRESTADOR DE SERVEIS

Primer. Declaració d’alta en el règim especial.—El
prestador de serveis electrònics que, acollint-se al règim
especial que estableix el capítol VIII del títol IX de la
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre
el valor afegit, triï Espanya com a Estat membre d’iden-
tificació, ha de presentar davant l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària la declaració d’alta en aquest
règim.

Per fer aquesta declaració, l’interessat s’ha de con-
nectar a la pàgina de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària a Internet, adreça www.agenciatributaria.es,
i, dins l’apartat habilitat per a l’alta en el règim especial,
emplenar el formulari que apareix a la pantalla. En aquest
formulari s’han de fer constar les dades que figuren a
l’annex I d’aquesta Ordre.
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El prestador de serveis també ha de fer una declaració
en la qual manifesti que no té identificació a efectes
de l’aplicació d’un impost anàleg a l’impost sobre el valor
afegit en un Estat membre. Aquesta declaració s’ha de
fer en el formulari a què fa referència el paràgraf anterior.

Una vegada emplenada la declaració d’alta, l’Agència
Estatal d’Administració Tributària ha de proporcionar al
prestador de serveis un codi d’usuari-clau, o algun altre
mecanisme d’identificació equivalent, amb els quals, si
s’escau, pot fer la descàrrega del número d’operador
extracomunitari a què es refereix l’apartat tercer i efec-
tuar les comunicacions amb l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària que derivin d’aquest règim especial.

Segon. Verificació de dades.—A la vista de les dades
consignades pel prestador de serveis en la declaració
a què es refereix l’apartat primer, l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària pot fer les comprovacions que con-
sideri oportunes respecte al compliment de les condi-
cions exigibles per a l’aplicació d’aquest règim especial.

Si del resultat d’aquestes comprovacions es dedueix
que no es compleixen les condicions exigibles per a l’a-
plicació d’aquest règim, o quan la declaració d’alta és
incompleta, o cal aclarir algunes circumstàncies a efectes
de la verificació d’aquestes condicions, s’ha de requerir
per via electrònica el declarant perquè les esmeni o les
aclareixi en el termini de deu dies. Si no s’esmenen,
l’Agència Estatal d’Administració Tributària pot arxivar
la so�icitud sense cap altre tràmit.

L’Agència Estatal d’Administració Tributària rebutja
les declaracions d’alta dels prestadors de serveis que
hagin estat exclosos del registre d’identificació en qual-
sevol altre Estat membre.

Tercer. Admissió del prestador de serveis i assig-
nació de número d’operador extracomunitari (NOE).—Si
la declaració d’alta és admesa, l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària ho ha de comunicar a l’interessat,
per mitjà del correu electrònic.

A partir d’aquest moment, el prestador de serveis
pot accedir al menú d’operadors registrats de la pàgina
a Internet de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
i descarregar el número d’operador extracomunitari que
li hagi estat assignat.

Quart. Modificació de dades censals.—El prestador
de serveis no establert identificat a Espanya ha de decla-
rar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària qual-
sevol modificació que es produeixi respecte a les dades
comunicades en virtut del que disposa l’apartat primer
anterior. Aquesta declaració s’ha de fer a través del
menú d’operadors registrats a la pàgina de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària a Internet, a l’adreça
www.agenciatributaria.es

Cinquè. Cessació o acabament del règim espe-
cial.—El prestador de serveis no establert identificat a
Espanya ha de declarar a l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària el cessament de les seves activitats de
prestació de serveis en l’àmbit de la Unió Europea, i
també qualsevol altre fet que determini la inaplicabilitat
del règim especial. Per a això l’empresari ha d’accedir
al menú d’operadors registrats i emplenar les dades rela-
tives a la nova situació. Aquesta declaració s’ha de fer
en el termini d’un mes a partir de l’endemà del dia en
què es produeixi el cessament de l’activitat o el fet que
motiva la inaplicabilitat del règim.

Per la seva part, si l’Agència Estatal d’Administració
Tributària sap que s’ha produït alguna circumstància que
determini aquesta inaplicabilitat, ha d’iniciar d’ofici el pro-
cediment per excloure el prestador de serveis del règim
especial.

És causa d’exclusió del règim especial la concurrència
de qualsevol de les circumstàncies següents:

L’existència de fets que permetin presumir que les
seves operacions incloses en aquest règim especial han
finalitzat;

l’incompliment dels requisits necessaris per acollir-se
al règim especial;

l’incompliment reiterat de les obligacions imposades
per la normativa reguladora del règim especial.

L’inici del procediment d’exclusió del règim s’ha de
comunicar, per via telemàtica, al prestador no establert
perquè efectuï les a�egacions que estimi pertinents en
el termini de quinze dies. Vistes, si s’escau, les a�ega-
cions, l’Agència Estatal d’Administració Tributària ha de
resoldre el que sigui procedent.

PART SEGONA. PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS LIQUIDACIONS
PERIÒDIQUES

Sisè. Aprovació del model de declaració liquida-
ció.—S’aprova el model 367, «Impost sobre el valor afegit.
Règim especial. Serveis prestats per via electrònica.
Declaració trimestral», que figura com a annex II a aques-
ta Ordre. La presentació d’aquest model de declaració
només es pot fer per via telemàtica.

Setè. Periodicitat, terminis i moneda per a la pre-
sentació de declaracions liquidacions i ingrés.

U. Els prestadors de serveis als quals es refereix
aquesta Ordre han de presentar, d’acord amb el
model 367 que s’aprova, una declaració liquidació de
l’impost sobre el valor afegit per cada trimestre natural,
independentment que en el període de declaració hagin
prestat o no serveis electrònics. La declaració s’ha de
presentar en els primers vint dies dels mesos de gener,
abril, juliol i octubre, i ha d’incloure, per cada Estat mem-
bre de consum en el qual s’hagi meritat l’impost, l’import
total, exclòs el mateix impost sobre el valor afegit, de
la contraprestació corresponent als serveis prestats per
via electrònica durant el període a què es refereix la
declaració, la quantitat global de l’impost corresponent
a cada Estat membre i l’import total, resultant de la suma
de totes aquestes, que ha de ser ingressat a Espanya.

Dos. La declaració liquidació s’ha de fer en euros.
En cas de prestacions de serveis la contraprestació dels
quals s’hagi fixat en altres divises, s’ha d’utilitzar el tipus
de canvi vàlid que correspongui a l’últim dia del període
de declaració. A aquests efectes, es considera tipus de
canvi vàlid el publicat pel Banc Central Europeu per a
aquell dia o, si no hi ha publicació corresponent a aquest
dia, el de l’endemà.

Vuitè. Procediment per a la presentació de decla-
racions.

U. Declaracions amb resultat per ingressar.

Per a les declaracions el resultat de les quals sigui
per ingressar, s’ha de seguir el procediment següent:

a) El declarant s’ha de connectar amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària a través d’Internet, a
l’adreça www.agenciatributaria.es; una vegada en aques-
ta adreça, el declarant ha d’accedir al menú específic
del règim especial de serveis prestats per via electrònica.

Dins d’aquest menú, el declarant ha d’emplenar el
formulari de declaració liquidació trimestral previst a
aquest efecte; el formulari es correspon amb el
model 367 que s’aprova en aquesta Ordre. L’Agència
Estatal d’Administració Tributària pot posar a disposició
dels declarants, dins d’aquest mateix menú, la versió
en els altres idiomes que consideri convenient del
model 367 i de les seves instruccions d’emplenament,
així com de la resta de formularis a què es refereix aques-
ta Ordre.

Una vegada emplenat, el declarant ha de procedir
a transmetre el formulari i a retornar a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària en pantalla el model 367 vali-
dat amb un codi electrònic, la data i l’hora de presentació,
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dades que han de ser incloses en la transferència ban-
cària a què es refereix la lletra b) següent i el compte
corrent on ha de fer la transferència.

En el cas que la presentació sigui rebutjada, ha de
sortir a la pantalla la descripció dels errors detectats.
En aquest cas, s’ha de procedir a esmenar-los i a tornar
a transmetre la declaració. No obstant això, si el declarant
no corregeix les anomalies detectades, ha de confirmar,
a través del mateix sistema, la intenció de transmetre
el model amb els defectes observats, i l’Agència Estatal
d’Administració Tributària ha de rebre el model així pre-
sentat, sense perjudici del requeriment ulterior que sigui
procedent per esmenar-lo.

El presentador ha d’imprimir i conservar la declaració
acceptada i validada amb el codi electrònic corresponent.

b) Una vegada emplenat i enviat el formulari, i dins
del termini a què es refereix el número u de l’apartat
setè, el declarant ha de fer el pagament de l’import resul-
tant de la liquidació. Aquest pagament s’ha de fer mit-
jançant una transferència bancària al compte corrent
que prèviament ha estat comunicat per l’Agència Estatal
d’Administració Tributària al prestador de serveis.

En la transferència bancària s’han de fer constar sem-
pre les dades que l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària hagi comunicat a l’interessat en el moment en
què es va validar la declaració corresponent.

c) La declaració no s’entén presentada mentre no
s’efectuï l’ingrés corresponent, sense perjudici que les
dades aportades pel declarant puguin ser utilitzades per
part de l’Agència Estatal d’Administració Tributària per
a la gestió del règim especial a què es refereix aquesta
Ordre, o subministrades a la resta d’estats membres amb
aquesta mateixa finalitat.

Dos. Declaracions sense activitat.

Si en el període objecte de declaració liquidació el
declarant no ha efectuat cap prestació de serveis objecte
d’aquest règim especial en l’àmbit de la Unió Europea,
ho ha de fer constar al model de declaració, i l’ha de
remetre tot seguit a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària en la forma assenyalada en el número u ante-
rior.

Tres. Rectificacions de períodes anteriors.

En el cas de rectificacions de períodes anteriors, el
declarant ha de comunicar aquest fet per correu elec-
trònic a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la
qual ha d’indicar, també per la mateixa via, el proce-
diment que cal seguir.

Disposició addicional única. Adaptacions del
model 367.

Si després de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre es
produeixen variacions en els tipus de gravamen de l’im-
post sobre el valor afegit aplicables als diferents estats
membres, o es modifica l’àmbit territorial de la Unió Euro-
pea, per incorporació de nous estats, o s’inclouen o s’e-
liminen, a efectes d’aquest règim especial, nous territoris
amb diferents tipus, a la pàgina web de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària s’ha de procedir a adaptar el
model de declaració 367, i les seves instruccions d’em-
plenament, per acomodar-los a les variacions.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’1 de juliol de 2003.

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

Madrid, 24 de juny de 2003.
MONTORO ROMERO

I�m. Sr. Director General de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària i I�m. Sr. Director General de Tri-
buts.

ANNEX I

Dades que ha d’emplenar a la declaració d’alta el
prestador de serveis per via electrònica que es vulgui
acollir al règim especial de prestació de serveis per via
electrònica.

Nom complet (si és una persona física) o denominació
social (si és una entitat jurídica).

Adreça postal completa.
País.
Adreça de correu electrònic.
Adreces electròniques dels llocs d’Internet a través

dels quals operi.
Si s’escau, número mitjançant el qual està identificat

davant l’Administració fiscal del territori tercer en què
tingui la seu de l’activitat.

Número de telèfon.
Número de fax.
Forma jurídica o classe d’entitat.
Nacionalitat.
Nom de l’administrador general de l’entitat (per a enti-

tats jurídiques).
Descripció de l’activitat que exerceix.
Data d’inici de les operacions a la Unió Europea.
Persona de contacte.
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el valor afegitel valor afegitel valor afegitel valor afegitel valor afegit
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Alemanya...........
Àustria............ ...
Bèlgica...............
Dinamarca...... ...
Espanya.............
Finlàndia............
França............ ...
Grècia................
Holanda.......... ...
Irlanda............ ...
Itàlia...................
Luxemburg.........
Portugal.............
Regne Unit.........
Suècia................

ANNEX II

FORMAT ELECTRÒNIC

MINISTERI
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Base imposable Tipus % Quota

RÈGIM ESPECIAL SERVEIS
PRESTATS PER LA VIA ELECTRÒNICA
DECLARACIÓ TRIMESTRAL
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4) Si aquesta declaració és complementària d’una altra declaració
anterior corresponent al mateix concepte, exercici i període,
indiqueu-ho marcant amb una “X” aquesta casella.

Declaració complementària

En aquest cas, consigneu tot seguit el codi electrònic
identificatiu de la declaració anterior.

Codi electrònic

Sense activitat   -   
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INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL MODEL 367

Model que han d’utilitzar els prestadors de serveis electrònics que, acollint-se al règim especial que
estableix el capítol VIII del títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor
afegit, triïn Espanya com a Estat membre d’identificació per fer la declaració liquidació trimestral de
l’impost.

Tots els imports s’han d’expressar en euros, i la part entera s’ha de consignar seguida de dos decimals.

(1) IDENTIFICACIÓ

S’han de consignar les dades identificatives següents:

NOE: s’hi ha de consignar el número d’operador extracomunitari facilitat per l’AEAT.

Cognoms i nom o raó social: s’hi ha de fer constar el nom i els cognoms o, si s’escau, la
denominació de l’entitat declarant.

Adreça postal: s’hi ha de consignar el domicili i el país on radiqui la seu de l’activitat econòmica o
on resideixi habitualment.

Adreça de correu electrònic: s’hi ha d’indicar l’adreça de correu electrònic on se li pugui enviar
qualsevol comunicació amb l’Administració Tributària espanyola.

(2) MERITACIÓ

Exercici: s’hi ha de consignar les quatre xifres de l’any al qual correspon el període trimestral pel
qual es fa la declaració.

Període: segons la taula següent:

1T = 1r trimestre 2T = 2n trimestre
3T = 3r trimestre 4T = 4t trimestre

(3) LIQUIDACIÓ

01 a 30 Base imposable, tipus i quota: s’hi han de fer constar les bases imposables
gravades en cada un dels països de la Unió Europea, els tipus vigents en cada un
dels estats membres on s’hagin declarat operacions subjectes i les quotes resultants.

75 Resultat: s’hi ha de consignar el resultat de sumar les quotes meritades esmentades
a les caselles 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 i 30.

A títol informatiu, els tipus impositius vigents són els següents:

Alemanya  16% Finlàndia  22% Itàlia  20%
Àustria  20% França  19,6% Luxemburg  15%
Bèlgica  21% Grècia  18% Portugal  19%
Dinamarca  25% Holanda  19% Regne Unit  17,5%
Espanya  16% Irlanda  21% Suècia  25%


