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Sis. A l’annex I se suprimeixen les designacions 
«fruites confitades» i «hortalisses», així com les defini-
cions corresponents.

Set. El text que figura a l’annex d’aquest Reial 
decret s’insereix com a annex V.

Disposició transitòria única. Pròrroga de comercialització.

Fins al 25 de novembre de 2005 es poden comercialit-
zar els productes alimentaris que compleixin les disposi-
cions anteriors però que no s’ajustin al que disposa 
aquest Reial decret.

No obstant això, els productes etiquetats abans del 26 
de novembre de 2005 i que no s’ajustin al que disposa 
aquest Reial decret es poden comercialitzar fins que 
s’exhaureixin les seves existències.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, que atri-
bueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica i de bases i coordinació general de la sanitat, 
respectivament, i de conformitat amb l’article 40.2 de la 
Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 de novembre de 2004.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANNEX
«ANNEX V

Ingredients a què fan referència
els apartats 9 i 10 de l’article 7

Cereals que continguin gluten (és a dir, blat, 
sègol, ordi, civada, espelta, kamut o les seves varie-
tats híbrides) i productes derivats.

Crustacis i productes a base de crustacis.
Ous i productes a base d’ou.
Peix i productes a base de peix.
Cacauets i productes a base de cacauets.
Soja i productes a base de soja.
Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa).
Fruits de clofolla, és a dir, ametlles (Amygdalus 

communis L.), avellanes (Corylus avellana), nous 
(de noguera) (Juglans regia), anacards (Anacardium 
occidentale), pacanes [(Carya illinoiesis) (Wangenh.) 
K Koch], nous del Brasil (Bertholletia excelsa), fes-
tucs (Pistacia vera), macadàmies i nous d’Austràlia 
(Macadamia ternifolia), i productes derivats.

Api i productes derivats.
Mostassa i productes derivats.
Grans de sèsam i productes a base de grans de 

sèsam.
Anhídrid sulfurós i sulfits en concentracions 

superiors a 10 mg/kg o 10 mg/litre expressat com a 
SO2.» 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 20157 ORDRE EHA/3895/2004, de 23 de novembre, 
per la qual s’aproven el model 198, de declara-
ció anual d’operacions amb actius financers i 
altres valors mobiliaris, així com els dissenys 
físics i lògics per substituir-ne els fulls interiors 
per un suport directament llegible per ordina-
dor i s’estableixen les condicions i el procedi-
ment per a la presentació telemàtica a través 
d’Internet i per teleprocés i es modifiquen les 
ordres d’aprovació dels models de declaració 
193, 296 i 347. («BOE» 287, de 29-11-2004.)

L’Ordre de 22 de desembre de 1999 («Butlletí Oficial de 
l’Estat» del 29), modificada per les ordres de 18 de desem-
bre de 2000 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 21) i de 4 
d’octubre de 2001 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 6), va 
aprovar el model 198, en pessetes i en euros, de declara-
ció anual d’operacions amb actius financers i altres valors 
mobiliaris, així com els dissenys físics i lògics per a la 
substitució dels fulls interiors per un suport directament 
llegible per ordinador. 

Recentment s’han aprovat diferents disposicions nor-
matives que estableixen noves obligacions d’informació 
relatives a les participacions preferents i altres instru-
ments de deute, així com respecte de determinades ope-
racions amb préstecs de valors, la qual cosa fa necessari 
aprovar un nou model 198.

Concretament, la disposició addicional segona de la 
Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficients d’inversió, recur-
sos propis i obligacions d’informació dels intermediaris 
financers, introduïda per la disposició addicional tercera de 
la Llei 19/2003, de 4 de juliol («Butlletí Oficial de l’Estat» del 
5), sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les 
transaccions econòmiques amb l’exterior i sobre determi-
nades mesures de prevenció del blanqueig de capitals, 
estableix que les entitats a què es refereixen els apartats 3 
i 6 tenen l’obligació d’informar l’Administració tributària de 
les emissions que duguin a terme entitats participades o 
controlades totalment per entitats participades de partici-
pacions preferents i d’altres instruments de deute, així com 
de la identitat dels titulars dels valors emesos, en la forma 
que s’estableixi per reglament.

El desplegament reglamentari del precepte anterior el 
recull el capítol V del Reial decret 2281/1998, de 23 
d’octubre, pel qual es despleguen les disposicions aplica-
bles a determinades obligacions de subministrament 
d’informació a l’Administració tributària i es modifica el 
Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial 
decret 1307/1988, de 30 de setembre, i el Reial decret 
2027/1995, de 22 de desembre, pel qual es regula la decla-
ració anual d’operacions amb terceres persones, afegit 
pel Reial decret 1778/2004, de 30 de juliol («Butlletí Oficial 
de l’Estat» de 7 d’agost), pel qual s’estableixen obliga-
cions d’informació respecte de les participacions prefe-
rents i altres instruments de deute i de determinades 
rendes obtingudes per persones físiques residents a la 
Unió Europea.

D’una banda, aquest capítol V estableix que, atès que 
les participacions preferents i altres instruments de deute 
es consideren actius financers, s’ha d’entendre que estan 
afectats per l’obligació d’informació que ja regula el capí-
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tol III i, d’una altra, estableix una obligació específica 
d’informació sobre aquest tipus d’emissions.

Amb referència a aquesta última, l’apartat 2 de l’article 
12 del Reial decret 2281/1998, afegit pel Reial decret 
1778/2004, de 30 de juliol, habilita el ministre d’Economia 
i Hisenda perquè reguli la forma i el lloc en què s’ha de 
presentar aquesta declaració d’informació, i qui pot esta-
blir les circumstàncies en què és obligatori presentar-la en 
suport directament llegible per ordinador o per mitjans 
telemàtics.

Per la seva part, l’apartat 3 de la disposició addicional 
divuitena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesu-
res fiscals, administratives i de l’ordre social («Butlletí 
Oficial de l’Estat» del 31), estableix l’obligació de submi-
nistrar informació addicional a l’Administració tributària 
respecte de les operacions de préstec de valors a què es 
refereix l’apartat 1.

A aquests efectes, la disposició esmentada estableix 
que la informació addicional s’ha de subministrar amb la 
resta d’informació relativa a l’operació en el mateix lloc i 
els mateixos terminis previstos per a aquesta última i en 
la forma i en el model que determini el ministre 
d’Hisenda.

Al marge de les disposicions esmentades, l’obligació 
d’informar l’Administració tributària en relació amb les 
operacions dutes a terme amb actius financers la recullen 
les normes següents:

Article 141 del text refós de la Llei de l’impost sobre 
societats aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de 
març («Butlletí Oficial de l’Estat» de l’11), que regula i 
ordena les obligacions d’informació a l’Administració tri-
butària sobre operacions amb valors, actius i altres pro-
ductes financers, i estableix l’obligació de comunicar 
aquestes operacions a l’Administració tributària.

Article 109 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mer-
cat de valors («Butlletí Oficial de l’Estat» del 29), que esta-
bleix determinades obligacions de subministrament 
d’informació a l’Administració tributària per a les entitats 
emissores de valors, societats i agències de valors i altres 
intermediaris financers quant a qualsevol operació 
d’emissió, subscripció i transmissió de valors en què 
intervinguin.

Article 73, 3, f), del Reglament de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques aprovat pel Reial decret 
1775/2004, de 30 de juliol («Butlletí Oficial de l’Estat» de 4 
d’agost), que estableix obligacions d’informació per a les 
entitats financeres que intervinguin en la transmissió, 
amortització o reembossament de determinats actius 
financers. La mateixa obligació, tant per a les entitats 
financeres com per a les entitats gestores del mercat de 
deute públic en anotacions, la regula l’article 59, q), del 
Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial 
decret 1777/2004, de 30 de juliol («Butlletí Oficial de 
l’Estat» de 6 d’agost), també aplicable a les operacions 
efectuades per no residents amb establiment permanent 
en virtut de la remissió normativa que preveu l’article 23 
del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no 
residents aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 
de març («Butlletí Oficial de l’Estat» del 12).

Article 59, s), del Reglament de l’impost sobre socie-
tats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, 
que estableix obligacions d’informació per a les entitats 
financeres que intervinguin en la transmissió, amortitza-
ció o reembossament de determinats actius financers.

Reial decret 2281/1998, de 23 d’octubre, pel qual es 
despleguen les disposicions aplicables a determinades 
obligacions de subministrament d’informació a 
l’Administració tributària («Butlletí Oficial de l’Estat» de 14 
de novembre) que regula, en el capítol III, l’obligació 
d’informar quant a determinades operacions amb actius 
financers, i se’n precisen el contingut, subjectes obligats i 

objecte de la informació, així com el termini, lloc i forma 
per al seu compliment.

Reial decret 215/1999, de 5 de febrer, pel qual es modi-
fiquen els reglaments de plans i fons de pensions, de 
l’impost sobre societats i de l’impost sobre el valor afegit 
i altres normes tributàries («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 9), que, en l’article quatre, recull obligacions 
d’informació en relació amb determinades operacions 
amb deute de l’Estat.

Finalment, dins d’aquesta relació de normes, convé 
precisar que sobre la base del que disposa l’article 22.2 de 
la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, les obli-
gacions d’informació a l’Administració tributària incloses 
en la present Ordre també són exigibles als establiments 
permanents de no residents.

Aquest model exclou la informació referida als instru-
ments financers denominats «productes derivats», les 
característiques dels quals aconsellen crear un model de 
declaració propi, diferent del present model 198, que per-
meti recollir-ne les peculiaritats. Igualment, les operacions 
relatives a les accions i participacions de les institucions 
d’inversió col·lectiva són objecte de subministrament 
informatiu a través d’un model diferent del model 198 
aprovat per la present Ordre. A més, les operacions relati-
ves a lletres del Tresor segueixen sent objecte de submi-
nistrament informatiu mitjançant el model específic 
vigent, per la qual cosa també queden excloses del con-
tingut del model 198 a què es refereix aquesta Ordre.

En un altre àmbit, l’evolució de la tecnologia asso-
ciada a Internet posa de manifest l’ús creixent d’aquest 
mitjà en les relacions entre els contribuents i l’Agència 
Tributària davant l’ús d’altres mitjans com són els suports 
magnètics directament llegibles per ordinador. A més, 
l’experiència gestora en el tractament d’aquests suports 
magnètics utilitzats per presentar la declaració anual 
d’operacions amb actius financers i altres valors mobilia-
ris, model 198, en posa de manifest els desavantatges 
davant la presentació de declaracions per Internet. Per 
això, es considera que actualment es donen les condi-
cions idònies per potenciar la utilització d’Internet com a 
mitjà de presentació de declaracions i de restringir l’ús 
dels suports directament llegibles per ordinador només 
per a les declaracions anuals d’operacions amb actius 
financers i altres valors mobiliaris ajustades al model 198 
que continguin més de 49.999 registres de declarats.

La competència del ministre d’Economia i Hisenda per 
establir el procediment de presentació telemàtica de decla-
racions tributàries deriva de normes de rang legal. Així, la 
mateixa Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària 
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 18), en l’apartat 4 de l’article 
98, habilita el ministre d’Hisenda perquè determini els 
casos i les condicions en què els obligats tributaris han de 
presentar per mitjans telemàtics les seves declaracions, 
autoliquidacions, comunicacions, sol·licituds i qualsevol 
altre document amb transcendència tributària.

Així mateix, en nom de la seguretat jurídica dels obli-
gats, s’ha considerat convenient regular en la present 
Ordre el procediment per presentar per via telemàtica per 
Internet la declaració corresponent al model 198, el qual, 
fins ara, regulava l’Ordre de 21 de desembre de 2000, per 
la qual s’estableix el procediment per a la presentació 
telemàtica per Internet de les declaracions corresponents 
als models 117, 123, 124, 126, 128, 216, 131, 310, 311, 193, 
198, 296 i 345 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 28), modifi-
cada per l’Ordre HAC/2895/2002, de 8 de novembre («But-
lletí Oficial de l’Estat» del 28). No obstant això, per les 
seves característiques especials, es manté la regulació del 
procediment de presentació telemàtica per teleprocés 
que conté l’Ordre de 21 de desembre de 2000, per la qual 
s’estableix el procediment per a la presentació telemàtica 
per teleprocés de les declaracions corresponents als 
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models 187, 188, 190, 193, 194, 196, 198, 296, 345 i 347 
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 28).

D’altra banda, la disposició addicional divuitena de la 
Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, abans esmentada, 
quan regula el règim fiscal dels préstecs de valors a què 
es refereix, estableix, d’una banda, que la remuneració 
del préstec, així com l’import, en determinats casos, de 
les compensacions pels drets econòmics que derivin dels 
valors prestats durant la vigència del préstec, tenen per al 
prestador la consideració de rendiments obtinguts per la 
cessió a tercers de capitals propis, de conformitat amb el 
que disposa l’apartat 2 de l’article 23 del text refós de la 
Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març 
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 10) i, d’una altra, que les 
rendes abans esmentades estan subjectes al sistema 
general de pagaments a compte en els casos i amb les 
excepcions previstos per als préstecs en efectiu. D’acord 
amb aquesta regulació, es considera necessari incloure 
una disposició addicional primera en aquesta Ordre per 
adaptar el model 193, de resum anual de retencions i 
ingressos a compte sobre determinats rendiments del 
capital mobiliari de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques i sobre determinades rendes de l’impost 
sobre societats i de l’impost sobre la renda de no resi-
dents, amb la finalitat d’incloure-hi la informació addicio-
nal a què es refereix l’apartat tercer de la disposició addi-
cional divuitena de la Llei 62/2003.

Per la mateixa raó esmentada en el paràgraf anterior, 
i amb la finalitat d’incloure-hi aquesta informació addicio-
nal en els casos en què el perceptor tingui la consideració 
de no resident sense establiment permanent, es consi-
dera necessari introduir-hi una disposició addicional 
segona per adaptar també el model 296, resum anual de 
retencions i ingressos a compte efectuats en relació amb 
les rendes subjectes a l’impost sobre la renda de no resi-
dents obtingudes per contribuents de l’impost esmentat 
sense establiment permanent.

La incorporació de la dita informació addicional no ha 
exigit alterar l’estructura dels camps dels models 193 i 
296, aprovats en les ordres de 18 de novembre de 1999 
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 19) i 9 de desembre de 
1999 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 16), respectivament, 
sinó que, amb la finalitat de no incrementar els costos de 
formalització dels models 193 i 296 per als obligats tribu-
taris, només s’hi han inclòs els camps necessaris per 
incorporar-la. Així mateix, ateses les característiques 
especials de la informació que s’ha de subministrar i dels 
subjectes que l’han de facilitar, s’ha considerat necessari 
establir l’obligació de presentar les declaracions resum 
anual, models 193 i 296, mitjançant suport magnètic 
directament llegible per ordinador o per via telemàtica 
quan en aquestes hi hagi operacions de préstec de valors 
dels que regula la disposició addicional divuitena abans 
esmentada.

Així mateix, amb l’entrada en vigor del nou Reglament 
pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat 
per l’article primer del Reial decret 1496/2003, de 28 de 
novembre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 29), es fa neces-
sari adaptar el model 347 al contingut de la disposició 
addicional quarta del Reglament. La disposició addicional 
quarta recull la possibilitat que les agències de viatges 
que actuïn com a mediadores en nom i per compte d’altri 
facturin a nom seu determinades prestacions de serveis 
efectuades per altres empresaris o professionals, quan 
aquests serveis compleixin determinats requisits. A 
aquests efectes, la disposició addicional tercera d’aquesta 

Ordre modifica el model esmentat mitjançant la inclusió, 
exclusivament, de dues noves claus.

D’altra banda, també amb la finalitat de potenciar l’ús 
d’Internet com a mitjà de presentació de declaracions, en 
la disposició addicional quarta s’eleva de 15.000 a 49.999 
el nombre màxim de registres de declarats o perceptors 
que poden contenir determinades declaracions informati-
ves susceptibles de presentació per Internet.

Les habilitacions al ministre d’Hisenda indicades en 
aquesta Ordre s’han d’entendre conferides al ministre 
d’Economia i Hisenda, d’acord amb el que disposa l’article 
5 del Reial decret 553/2004, de 17 d’abril, pel qual es rees-
tructuren els departaments ministerials («Butlletí Oficial 
de l’Estat» del 18).

En conseqüència i fent ús de les autoritzacions inclo-
ses en l’article 141.4 de la Llei de l’impost sobre societats, 
en els articles 7 i 12 del Reial decret 2281/1998, de 23 
d’octubre, pel qual es despleguen les disposicions aplica-
bles a determinades obligacions de subministrament 
d’informació a l’Administració tributària, en l’apartat 3 de 
la disposició addicional divuitena de la Llei 62/2003, de 30 
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social, així com de les restants que tinc conferides, 
disposo:

Primer.–Aprovació del model 198.
S’aprova el model 198 «Declaració anual d’operacions 

amb actius financers i altres valors mobiliaris», que figura 
en l’Annex I de la present Ordre. El model 198 es compon 
dels documents següents:

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

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

c) Sobre anual.

El número de justificant que ha de figurar en el model 
198 és un nombre seqüencial els tres primers dígits del 
qual es corresponen amb el codi 178.

Igualment són vàlides les declaracions que, ajustant-
se als continguts del model que aprova la present Ordre, 
es facin amb el mòdul d’impressió en paper blanc que, si 
s’escau i a aquests efectes, elabori l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. Per a aquestes declaracions 
s’ha de fer servir el «sobre programa d’ajuda» que aprova 
la disposició addicional primera de l’Ordre de 27 de juliol 
de 2001, per la qual s’aproven els models 043, 044, 045, 
181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 i 651 en euros, 
així com el model 777, document d’ingrés o devolució en 
el cas de declaracions liquidacions extemporànies i com-
plementàries, i per la qual s’estableix l’obligació d’utilitzar 
necessàriament els models en euros a partir de l’1 de 
gener de 2002. Les dades impreses en aquestes declara-
cions prevalen sobre les alteracions o correccions 
manuals que es puguin fer damunt seu, per la qual cosa 
aquestes no produeixen efectes davant l’Administració 
tributària.

Segon.–Aprovació dels dissenys físics i lògics als 
quals s’han d’ajustar els suports directament llegibles per 
ordinador del model 198.

S’aproven els dissenys físics i lògics, que figuren en 
l’annex II d’aquesta Ordre, als quals s’han d’ajustar els 
suports directament llegibles per ordinador per presentar-
los en substitució dels fulls interiors de relació de decla-
rats corresponent al model 198.

Tercer.–Obligats a presentar el model 198.
U. S’ha de fer servir el model 198 per complir les obli-

gacions d’informació quant a determinades operacions 
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amb actius financers i altres valors mobiliaris que corres-
ponguin:

1. Als fedataris públics que intervinguin o mitjancin 
en l’emissió, subscripció, transmissió, bescanvi, conver-
sió, cancel·lació i reembossament d’efectes públics, 
valors o qualssevol altres títols i actius financers, així com 
en les operacions relatives a drets reals sobre els referits 
efectes, valors o qualssevol altres títols i actius financers, 
inclosos els de garantia i altra classe de gravàmens sobre 
aquests, les operacions de préstec de valors i les relatives 
a participacions en el capital de societats de responsabili-
tat limitada.

2. A les entitats i els establiments financers de crèdit, 
les societats i agències de valors, els altres intermediaris 
financers i qualsevol persona física o jurídica que es dedi-
qui habitualment a la intermediació i col·locació d’efectes 
públics, valors o qualssevol altres títols i actius financers, 
fins i tot els documentats mitjançant anotacions en 
compte, respecte de les operacions que, directament o 
indirectament, impliquin la captació o col·locació de 
recursos a través de qualsevol classe de valors o efectes.

3. A les entitats emissores de títols o valors nomina-
tius no cotitzats en un mercat organitzat, respecte de les 
operacions de la seva emissió.

Quan en aquestes operacions d’emissió hi intervin-
guin tant les entitats emissores, com a fedataris o inter-
mediaris financers als quals es refereixen els números 1 i 
2 anteriors, la declaració que contingui la informació l’ha 
de fer el fedatari o intermediari que hi intervingui.

4. A les entitats gestores, respecte a les operacions 
de subscripció, transmissió i reembossament de valors 
negociats en el mercat de deute públic en anotacions.

5. Addicionalment, les entitats financeres que inter-
vinguin en la transmissió, amortització o reembossament 
d’actius financers amb rendiment explícit, representats 
mitjançant anotacions en compte i negociats en un mer-
cat secundari oficial de valors espanyol, han de consignar 
en el model que aprova la present Ordre els rendiments 
imputables als seus titulars que siguin contribuents per 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, d’acord 
amb el que disposa l’article 73, 3, f), del Reglament de 
l’impost esmentat aprovat pel Reial decret 1775/2004, de 
30 de juliol.

6. De la mateixa manera, les entitats financeres a 
través de les quals s’efectuï el pagament d’interessos 
d’actius financers representats mitjançant anotacions en 
compte i negociats en un mercat secundari oficial de 
valors espanyol o d’interessos procedents de deute emès 
per les administracions públiques de països de l’OCDE i 
actius financers negociats en mercats organitzats 
d’aquests països, o que intervinguin en la transmissió, 
amortització o reembossament d’aquests actius, han de 
consignar en el present model els rendiments imputables 
als seus titulars, ja siguin aquests últims subjectes pas-
sius de l’impost sobre societats o contribuents per 
l’impost sobre la renda de no residents que obtinguin 
rendes que hi estiguin subjectes mitjançant establiment 
permanent, d’acord amb el que estableixen les lletres q) i 
s) de l’article 59 del Reglament de l’impost sobre societats 
aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol.

7. A les entitats gestores del mercat de deute públic 
en anotacions respecte de les transmissions, reembossa-
ments o amortitzacions dels valors resultants de les ope-
racions de segregació de deute públic.

8. Als obligats a subministrar informació a l’Administració 
tributària a què es refereix el capítol III del Reial decret
2281/1998, de 23 d’octubre, en relació amb les operacions 
relatives a les participacions preferents i altres instruments de 
deute, el règim de les quals l’estableix la disposició addicional 
segona de la Llei 13/1985, de 25 de maig, dutes a terme amb 
la intermediació d’aquests obligats.

9. A l’entitat de crèdit dominant i l’entitat cotitzada 
titular dels drets de vot a què es refereixen els apartats 3 i 
6 de la disposició addicional segona de la Llei 13/1985, de 
25 de maig, respecte dels valors a què es refereix el punt 
8 anterior.

Si es tracta de participacions preferents i de deute 
compreses en l’àmbit d’aplicació de la disposició transi-
tòria segona de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, s’ha d’aplicar 
el que preveu el Reial decret 1285/1991, de 2 d’agost, res-
pecte de les entitats financeres que mitjancin en 
l’emissió.

10. A les entitats participants o membres del sistema 
corresponent de compensació i liquidació del mercat on 
es negociïn els valors objecte del préstec i les entitats 
financeres que participin o mitjancin en les operacions de 
préstec de valors regulats en la disposició addicional 
divuitena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesu-
res fiscals, administratives i de l’ordre social, respecte 
d’aquestes operacions.

Quan en les operacions esmentades hi intervinguin 
tant les entitats participants o membres del sistema 
corresponent de compensació i liquidació del mercat on 
es negociïn, com les entitats financeres que hi participin o 
mitjancin, la declaració que contingui la informació l’han 
de fer les entitats financeres que participin o mitjancin en 
les operacions.

Dos. La informació a què es refereix el número u 
anterior també ha d’incloure les operacions i els contractes 
que tinguin lloc fora del territori nacional que es duguin a 
terme amb la intervenció, pel seu compte o per compte 
d’altri, d’intermediaris residents al territori espanyol o amb 
un establiment permanent al territori espanyol.

Tres. Quan es tracti de valors emesos a l’estranger, 
la declaració l’han de fer les entitats comercialitzadores 
d’aquests valors a Espanya o, si no, les entitats que en 
siguin dipositàries a Espanya.

Quatre. L’obligació d’informar a què es refereix 
aquest apartat s’entén complerta, respecte de les opera-
cions sotmeses a retenció que hi estiguin compreses, 
amb la presentació del resum anual de retencions corres-
ponent.

En relació amb els obligats a què es refereix el punt 10 
del número u d’aquest apartat, quan coincideixin les obli-
gacions de practicar retenció o ingrés a compte i de sub-
ministrament d’informació en el mateix obligat tributari, 
tota la informació s’ha de subministrar en el model resum 
anual de retencions corresponent en els casos de préstecs 
de valors en els quals la remuneració al prestador no esti-
gui exclosa de retenció o ingrés a compte, tot i que no 
escaigui la retenció o l’ingrés a compte sobre l’import de 
les compensacions.

Quart.–Objecte i contingut de la informació.
U. Els obligats a subministrar la informació a què es 

refereixen els punts 1 a 8 del número u i els números dos 
i tres de l’apartat tercer anterior han de subministrar a 
l’Administració tributària, d’acord amb les especificacions 
que figuren en els annexos d’aquesta Ordre, la identifica-
ció completa dels subjectes interventors en les opera-
cions, amb indicació de la condició amb què hi interve-
nen, del seu nom i cognoms o raó social, codi 
província—país corresponent al seu domicili i número 
d’identificació fiscal, i també de la classe i nombre dels 
efectes públics, valors, títols i actius, i de l’import i la data 
de cada operació.

Els obligats a subministrar la informació a què es refe-
reix el punt 9 del número u de l’apartat tercer anterior han 
de subministrar a l’Administració tributària, d’acord amb 
les especificacions que figuren en els annexos d’aquesta 
Ordre, la identitat i país de residència del perceptor dels 
rendiments generats per les participacions preferents o 
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altres instruments de deute, l’import dels rendiments per-
cebuts en cada període i la identificació dels valors. Quan 
els rendiments es percebin per compte d’un tercer, també 
se n’han de facilitar la identitat i país de residència.

Els obligats a subministrar la informació a què es refe-
reix el punt 10 del número u de l’apartat tercer anterior 
han de facilitar a l’Administració tributària, d’acord amb 
les especificacions que figuren en els annexos d’aquesta 
Ordre, a més de la informació que preveu el paràgraf pri-
mer d’aquest número, la informació relativa a les dates 
d’inici i de venciment del préstec, el número d’operació 
del préstec, la remuneració al prestador, les compensa-
cions pels drets derivats dels valors prestats i garanties 
atorgades. Aquesta informació s’ha de presentar en la 
declaració anual corresponent a l’exercici o exercicis en 
què s’aboni al prestador algun import en concepte de 
remuneració o compensacions.

Dos. Les entitats gestores del mercat de deute públic 
en anotacions que intervinguin en les transmissions, 
reembossaments o amortitzacions de valors de deute 
públic segregats, a més de les dades corresponents als 
subjectes interventors en aquestes operacions, han 
d’informar l’Administració tributària del rendiment impu-
table a cada titular.

Tres. Les entitats financeres que intervinguin en la 
transmissió, amortització o reembossament d’actius 
financers amb rendiment explícit, representats mitjançant 
anotacions en compte i negociats en un mercat secundari 
oficial de valors espanyol, a què es refereix el punt 5 del 
número u de l’apartat tercer anterior, a més de les dades 
corresponents als subjectes interventors en aquestes 
operacions, assenyalades abans, han d’informar 
l’Administració tributària del rendiment imputable en titu-
lar del valor.

En el cas que les entitats financeres no puguin deter-
minar aquest rendiment en les operacions assenyalades 
de transmissió, amortització o reembossament, s’ha de 
comunicar a l’Administració tributària el corresponent 
valor de transmissió, amortització o reembossament.

Quatre. Les entitats financeres a través de les quals 
s’efectuï el pagament d’interessos d’actius financers 
representats mitjançant anotacions en compte i negociats 
en un mercat secundari oficial de valors espanyol o 
d’interessos procedents de deute emès per les adminis-
tracions públiques de països de l’OCDE i actius financers 
negociats en mercats organitzats d’aquests països, o que 
intervinguin en la transmissió, amortització o reembossa-
ment d’aquests actius, a què es refereix el punt 6 del 
número u de l’apartat tercer anterior, a més de les dades 
corresponents als subjectes interventors en aquestes 
operacions, assenyalades abans, han d’informar 
l’Administració tributària del rendiment imputable en titu-
lar del valor.

En el cas que les entitats financeres no puguin deter-
minar aquest rendiment en les operacions assenyalades 
de transmissió, amortització o reembossament, s’ha de 
comunicar a l’Administració tributària el corresponent 
valor de transmissió, amortització o reembossament.

Cinc. Queda exclòs de l’àmbit d’aplicació del present 
model 198 el compliment de les obligacions d’informació 
relatives a les operacions següents:

a) Les operacions amb lletres del Tresor que hagin 
de ser objecte de subministrament informatiu mitjançant 
el model 192 de declaració informativa d’operacions amb 
lletres del Tresor.

b) Les operacions amb accions i participacions 
d’institucions d’inversió col·lectiva que hagin de ser 
objecte de subministrament informatiu mitjançant el 
model 187 de declaració informativa d’accions i participa-
cions representatives del capital o del patrimoni de les 
institucions d’inversió col·lectiva i resum anual de reten-

cions i ingressos a compte de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques, impost sobre societats i impost 
sobre la renda de no residents en relació amb les rendes 
o els guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència 
de les transmissions o reembossaments d’aquestes 
accions i participacions.

c) Les operacions amb opcions i futurs financers.

Cinquè.–Termini de presentació del model 198.
La presentació per mitjà de paper imprès de les decla-

racions anuals d’operacions amb actius financers i altres 
valors mobiliaris, model 198, s’ha de dur a terme en els 
vint primers dies naturals del mes de gener de cada any, 
en relació amb les operacions que corresponguin a l’any 
natural immediatament anterior.

Quan la declaració es presenti en suport directament 
llegible per ordinador, per via telemàtica, i també en els 
casos en què la declaració hagi estat generada, exclusiva-
ment, mitjançant la utilització dels mòduls d’impressió 
desenvolupats, a aquests efectes, per l’Administració tribu-
tària, el termini de presentació és el comprès entre l’1 i el 
31 de gener de cada any, en relació amb les operacions que 
corresponguin a l’any natural immediatament anterior.

Tot això sense perjudici del que disposen el número 
tres de l’apartat novè i el número dos de l’apartat onzè 
d’aquesta Ordre.

Sisè.–Formes de presentació del model 198.
U. La declaració anual d’operacions amb actius 

financers i altres valors mobiliaris, model 198, s’ha de 
presentar d’acord amb els criteris que a continuació 
s’especifiquen:

1. Les declaracions que continguin fins a 25 registres 
de declarats, a elecció de l’obligat tributari, s’han de pre-
sentar a través d’alguna de les formes següents:

a) En imprès, tant si la declaració s’ha formalitzat en 
un formulari ajustat al model 198 aprovat en l’apartat pri-
mer de la present Ordre, com si es tracta d’un imprès 
generat mitjançant la utilització exclusivament del mòdul 
d’impressió desenvolupat per l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària.

b) Per via telemàtica a través d’Internet, d’acord amb 
les condicions generals i el procediment que estableixen, 
respectivament, els apartats novè i desè de la present 
Ordre.

c) Per via telemàtica per teleprocés, d’acord amb el 
procediment a què es refereix l’apartat onzè de la present 
Ordre.

2. Les declaracions que continguin més de 25 i fins a 
49.999 registres de declarats, així com les que sense exce-
dir aquest últim nombre corresponguin als obligats tribu-
taris respecte dels quals les funcions de gestió estan atri-
buïdes a alguna de les unitats de gestió de grans empreses 
dependents del Departament d’Inspecció Financera i Tri-
butària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, 
s’han de presentar per via telemàtica a través d’Internet 
d’acord amb les condicions generals i el procediment que 
estableixen, respectivament, els apartats novè i desè de la 
present Ordre, o bé per teleprocés d’acord amb el proce-
diment a què es refereix l’apartat onzè de la present 
Ordre.

3. Les declaracions que continguin més de 49.999 
registres de declarats s’han de presentar per via telemà-
tica per teleprocés d’acord amb el procediment a què es 
refereix l’apartat onzè de la present Ordre, o en suport 
magnètic directament llegible per ordinador d’acord amb 
el que estableix l’apartat vuitè de la present Ordre, si bé 
aquest suport ha de consistir exclusivament en un cartutx 
magnètic.
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Dos. No obstant això, els obligats esmentats en el 
punt 9 del número u de l’apartat tercer d’aquesta Ordre no 
poden presentar la declaració anual, model 198, en la 
forma d’imprès que esmenta la lletra a) del punt 1 del 
número anterior.

Setè.–Lloc de presentació del model 198.
U. La presentació per mitjà de paper imprès de la 

declaració anual d’operacions amb actius financers i 
altres valors mobiliaris, model 198, s’ha de dur a terme a 
la delegació o l’administració de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària del domicili fiscal de l’obligat 
tributari o declarant, directament o per correu certificat, 
fent servir el sobre anual, a què es refereix la lletra c) de 
l’apartat primer de la present Ordre, en el qual s’hi ha 
d’haver introduït prèviament la documentació següent:

a) L’«exemplar per a l’Administració» del full resum 
del model 198 degudament formalitzat, en el qual s’ha 
d’adherir a l’espai corresponent l’etiqueta identificativa 
que subministra l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària. En el cas que no es disposi d’etiquetes identificati-
ves, s’han d’emplenar totes les dades d’identificació i s’hi 
ha d’adjuntar una fotocòpia de la targeta acreditativa del 
número d’identificació fiscal.

b) Els «exemplars per a l’Administració» dels fulls 
interiors del model 198 on figura la relació de declarats.

Dos. La presentació dels suports directament llegi-
bles per ordinador que inclouen la «Declaració informativa 
anual d’operacions amb actius financers i altres valors 
mobiliaris» s’ha de dur a terme a la delegació o administra-
ció de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a l’àmbit 
territorial de la qual estigui situat el domicili fiscal del 
declarant, o bé a la Unitat Central de Gestió de Grans 
Empreses de l’Oficina Nacional d’Inspecció o a la Unitat de 
Gestió de Grans Empreses de la Delegació Especial de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària que tingui atri-
buïdes les funcions de gestió sobre els obligats tributaris a 
presentar aquesta declaració.

En tot cas, el suport ha d’anar acompanyat de la docu-
mentació a què es refereix el número u de l’apartat 
següent de la present Ordre.

Vuitè.–Identificació dels suports directament llegibles 
per ordinador del model 198 i forma de presentació.

U. El declarant ha de presentar els documents 
següents:

1. Els dos exemplars, per a l’Administració i per a 
l’interessat, del full resum del model 198, degudament 
signats i en els quals s’hi han fet constar les dades 
d’identificació del declarant, així com les altres que se 
sol·liciten en el full resum. Cadascun d’aquests exemplars 
ha de portar adherida a l’espai corresponent l’etiqueta 
identificativa subministrada per l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. En el cas que no es disposi 
d’etiquetes identificatives, s’han d’emplenar totes les 
dades d’identificació sol·licitades i s’hi ha d’adjuntar una 
fotocòpia de la targeta acreditativa del número 
d’identificació fiscal.

Una vegada segellat per l’oficina receptora, el decla-
rant retira l’«exemplar per a l’interessat» del full resum 
del model 198 presentat, que serveix com a justificant del 
lliurament.

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

a) Delegació, administració o unitat de gestió de 
grans empreses de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària en la qual s’efectuï la presentació.

b) Exercici.

c) Model de presentació: 198.
d) Número de justificant del full resum que s’hi 

adjunta.
e) Número d’identificació fiscal (NIF) del declarant.
f) Cognoms i nom, o raó social, del declarant.
g) Domicili, municipi i codi postal del declarant.
h) Cognoms i nom de la persona amb qui s’ha de 

relacionar.
i) Telèfon i extensió de la persona esmentada.
j) Nombre total de registres.

Per fer constar les dades esmentades n’hi ha prou 
amb consignar-hi cadascuna d’aquestes precedida de la 
lletra que li correspongui segons la relació anterior.

En el cas que l’arxiu consti de més d’un suport directa-
ment llegible per ordinador, tots han de portar la seva eti-
queta numerada seqüencialment: 1/n, 2/n, etc., en què «n» 
és el nombre total de suports. En l’etiqueta del segon i suc-
cessius volums només és necessari consignar-hi les dades 
indicades en les lletres a), b), c), d), e) i f) anteriors.

Dos. Totes les recepcions de suports llegibles per 
ordinador són provisionals, pendents del seu processa-
ment i comprovació. Quan no s’ajustin al disseny i les 
altres especificacions que estableix la present Ordre, o 
quan no sigui possible accedir a la informació que s’hi 
inclou, s’ha de requerir el declarant perquè en el termini 
de deu dies hàbils esmeni els defectes que tingui el suport 
informàtic presentat, amb l’advertiment que, transcorregut 
el termini i si persisteixen anomalies que impedeixin a 
l’Administració tributària accedir a tota la informació o part 
de la informació, es considera no vàlida la declaració infor-
mativa a tots els efectes, circumstància que s’ha de posar 
en coneixement de l’obligat tributari de forma motivada.

Tres. Per raons de seguretat, els suports llegibles 
directament per ordinador no es retornen, llevat que se 
sol·liciti expressament, cas en què es retorna el suport 
presentat una vegada esborrada completament la infor-
mació que contenia, o es lliura un suport buit de caracte-
rístiques similars.

Novè.–Condicions generals per a la presentació tele-
màtica per Internet de les declaracions corresponents al 
model 198.

U. Condicions per a la presentació.–La presentació 
telemàtica de les declaracions corresponents al model 
198 està subjecta a les condicions següents:

1. El declarant ha de disposar de número 
d’identificació fiscal (NIF).

2. El declarant ha de tenir instal·lat en el navegador 
un certificat d’usuari X.509.V3, expedit per la Fàbrica 
Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda o 
qualsevol altre certificat electrònic admès per l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària , d’acord amb el que 
preveu l’Ordre HAC/1181/2003, de 12 de maig, per la qual 
s’estableixen normes específiques sobre l’ús de la signa-
tura electrònica en les relacions tributàries per mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària («Butlletí Oficial de l’Estat» del 15).

Si la presentació telemàtica la fa una persona o entitat 
autoritzada per presentar declaracions en representació 
de terceres persones, és aquesta persona o entitat auto-
ritzada qui ha de tenir instal·lat en el navegador el seu 
certificat.

3. Per efectuar la presentació telemàtica de les decla-
racions corresponents al model 198, el declarant o, si 
s’escau, el presentador autoritzat, ha de fer servir prèvia-
ment un programa d’ajuda per obtenir el fitxer amb la 
declaració que s’ha de transmetre. Aquest programa 
d’ajuda pot ser el desenvolupat per l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària per a les declaracions correspo-
nents als models esmentats o altres que obtinguin un 
fitxer amb el mateix format.
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El contingut d’aquests fitxers s’ha d’ajustar als dis-
senys de registres tipus 1 i tipus 2 que estableix l’annex II 
d’aquesta Ordre.

Dos. En els casos en què es detectin anomalies de 
tipus formal en la transmissió telemàtica de declaracions, 
aquesta circumstància l’ha de posar en coneixement del 
declarant el sistema mitjançant els corresponents missat-
ges d’error, perquè procedeixi a esmenar-les.

Tres. En els casos en què per raons de caràcter tècnic 
no sigui possible efectuar la presentació per Internet en el 
termini a què es refereix l’apartat cinquè d’aquesta Ordre, 
aquesta presentació es pot efectuar durant els tres dies 
naturals següents al de finalització del termini esmentat.

Quatre. Les persones o entitats autoritzades a pre-
sentar per via telemàtica declaracions en representació de 
terceres persones, d’acord amb el que disposen el Reial 
decret 1377/2002, de 20 de desembre, que desplega la 
col·laboració social en la gestió dels tributs per a la pre-
sentació telemàtica de declaracions, comunicacions i 
altres documents tributaris («Butlletí Oficial de l’Estat» del 
21), i l’Ordre HAC/1398/2003, de 27 de maig, per la qual 
s’estableixen els supòsits i les condicions en què es pot 
fer efectiva la col·laboració social en la gestió dels tributs, 
i s’estén aquesta expressament a la presentació telemà-
tica de determinats models de declaració i altres models 
tributaris («Butlletí Oficial de l’Estat» de 3 de juny), poden 
fer ús d’aquesta facultat respecte de la declaració a què es 
refereix aquesta Ordre.

Les persones o entitats esmentades poden efectuar la 
presentació encadenada de declaracions, model 198, per 
via telemàtica per Internet, fent servir la modalitat de pre-
sentació per lots.

Desè.–Procediment per a la presentació telemàtica per 
Internet de les declaracions corresponents al model 198.

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

1. El declarant es posa en comunicació amb l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària a través d’Internet o de 
qualsevol altre conducte equivalent que permeti la con-
nexió, en l’adreça: «https://aeat.es»; selecciona el model 
de declaració i procedeix a transmetre la declaració 
corresponent amb la signatura electrònica, generada en 
seleccionar el certificat d’usuari prèviament instal·lat en el 
navegador a aquest efecte.

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

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

En el cas que la presentació sigui rebutjada, es mos-
tren en pantalla les dades del registre tipus 1, i la descrip-
ció dels errors detectats. En aquest cas, s’ha de procedir a 
solucionar els errors amb el programa d’ajuda amb el 
qual es va generar el fitxer o repetint la presentació si 
l’error és originat per un altre motiu.

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

Onzè.–Presentació telemàtica per teleprocés de les 
declaracions corresponents al model 198.

U. La presentació telemàtica per teleprocés s’ha 
d’ajustar al que disposa l’Ordre de 21 de desembre de 
2000, per la qual s’estableix el procediment per a la pre-
sentació telemàtica per teleprocés de les declaracions 
corresponents als models 187, 188, 190, 193, 194, 196, 198, 
296, 345 i 347.

Dos. En els casos en què per raons de caràcter tècnic 
no sigui possible efectuar la presentació telemàtica per 
teleprocés de la declaració anual d’operacions amb actius 
financers i altres valors mobiliaris, model 198, en el ter-
mini a què es refereix l’apartat cinquè de la present Ordre, 
aquesta presentació es pot efectuar durant els tres dies 
naturals següents al de finalització del termini esmentat.

Dotzè.–Regles aplicables al subministrament informa-
tiu en el model 198 en el cas que hi hagi diversos decla-
rats titulars del mateix actiu financer o valor mobiliari.

Exclusivament, als efectes del subministrament infor-
matiu del model 198 en els casos en què hi hagi diversos 
titulars del mateix actiu financer o valor mobiliari, els sub-
jectes obligats han de dur a terme el dit subministrament 
informatiu individualitzant les dades econòmiques corres-
ponents a cadascun dels cotitulars. Aquesta individualit-
zació s’ha de fer d’acord amb la proporció de participació 
de cadascun dels cotitulars que consti de manera fefaent 
a l’obligat. Si no n’hi ha constància fefaent, la proporció 
de participació s’ha d’atribuir a cadascun dels cotitulars, 
als efectes informatius esmentats, per parts iguals.

Disposició addicional primera. Modificació de l’Ordre de 
18 de novembre de 1999, per la qual s’aprova, entre 
d’altres, el model 193.

Primer.–Es modifica el número dos de l’apartat cinquè 
de l’Ordre de 18 de novembre de 1999, per la qual 
s’aproven els models 123, en pessetes i en euros, de 
declaració document d’ingrés, i els models 193, en pesse-
tes i en euros, del resum anual de retencions i ingressos a 
compte sobre determinats rendiments del capital mobi-
liari de l’impost sobre la renda de les persones físiques i 
sobre determinades rendes de l’impost sobre societats i 
de l’impost sobre la renda de no residents, corresponent 
a establiments permanents, i els models 124, en pessetes 
i en euros, de declaració document d’ingrés i els models 
194, en pessetes i en euros, del resum anual de retencions 
i ingressos a compte dels impostos esmentats derivats de 
la transmissió, amortització, reembossament, bescanvi o 
conversió de qualsevol classe d’actius representatius de 
la captació i utilització de capitals aliens, així com els dis-
senys físics i lògics per a la substitució dels fulls interiors 
dels esmentats models 193 i 194 per suports directament 
llegibles per ordinador («Butlletí Oficial de l’Estat» del 19), 
que queda redactat de la manera següent:

«Dos. És obligatòria la presentació en suport 
directament llegible per ordinador o per via telemà-
tica dels resums anuals que continguin més de 25 
perceptors, així com dels que hagin de presentar els 
obligats tributaris adscrits a les unitats de gestió de 
grans empreses dependents del Departament 
d’Inspecció Financera i Tributària de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, amb independència del 
nombre de perceptors que s’hi incloguin.

També és obligatòria la presentació en suport 
directament llegible per ordinador o per via telemà-
tica dels resums anuals, ajustats al model 193, que 
continguin informació relativa als préstecs de valors 
que regula la disposició addicional divuitena de la 
Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social (“Butlletí Oficial 
de l’Estat” del 31).»

En els altres casos, la presentació en suport 
directament llegible per ordinador és opcional.»

Segon. S’introdueixen les modificacions següents 
en els dissenys físics i lògics del registre de tipus 2 (regis-
tre de perceptor), que recull l’annex IX de la dita Ordre de 
18 de novembre de 1999.
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U. S’introdueix una nova lletra en la descripció del 
camp «TIPUS CODI» (posició 96), amb el contingut 
següent:

«P: Préstec de valors dels que regula la disposi-
ció addicional divuitena de la Llei 62/2003, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social (“Butlletí Oficial de l’Estat” del 31).»

Dos. S’introdueix un últim paràgraf en la descripció 
del camp «CODI DE COMPTE VALORS» (posició 97-116), 
amb el contingut següent:

«Quan en el camp “TIPUS DE CODI” (posició 96 
del registre de tipus 2) s’hi hagi consignat “P”, en 
aquest camp s’hi ha de fer constar el número 
d’operació del préstec en els casos de préstecs de 
valors.»

Tres. Es modifiquen descripcions i se n’introdueixen 
de noves en el contingut del camp «PENDENT» (posició 
117) del registre de tipus 2 (registre de perceptor), amb el 
contingut següent:

«TIPUS CODI: el que correspongui.

CODI COMPTE VALORS: el que correspongui.

DATA INICI PRÉSTEC: el que correspongui.

DATA VENCIMENT PRÉSTEC: el que correspon-
gui.

COMPENSACIONS: el que correspongui.

GARANTIES: el que correspongui.»

Quatre. Es modifica el títol del camp «IMPORT PER-
CEPCIÓ» (posició 123-135), que queda redactat de la 
manera següent: «IMPORT DE PERCEPCIÓ/REMUNERACIÓ 
AL PRESTADOR».

Cinc. S’introdueix un últim paràgraf en el contingut 
de la descripció del camp «BASE DE RETENCIONS I 
INGRESSOS A COMPTE» (posició 152-164), amb el con-
tingut següent:

«No obstant això, en el cas d’operacions de prés-
tec de valors, és a dir, quan en el camp “TIPUS DE 
CODI” (posició 96 del registre de tipus 2) s’hi hagi 
consignat “P”, aquest camp ha de ser igual a la suma 
de la quantia consignada en el camp “IMPORT 
PERCEPCIONS/REMUNERACIÓ PRESTADOR” (posi-
ció 123 a 135 del registre de tipus 2) i de la quantia 
de les compensacions sobre les quals hi hagi obliga-
ció de retenir consignades en el camp “COMPENSA-
CIONS” (posició 225 a 236 del registre de tipus 2).»

Sis. Es creen els camps nous següents: «DATA D’INICI 
DEL PRÉSTEC», «DATA DE VENCIMENT DEL PRÉSTEC», 
«COMPENSACIONS» I «GARANTIES». 

«POSICIONS NATURALESA DESCRIPCIÓ 
DELS CAMPS

209-216 Numèric. DATA D’INICI DEL PRÉSTEC.

 Exclusivament, en el cas de préstec de valors, és a dir, 
quan en el camp “TIPUS DE CODI” (posició 96, del regis-
tre de tipus 2) s’hi hagi consignat “P”, en aquest camp s’hi 
ha de fer constar la data d’inici del préstec, indicant els 
quatre dígits de l’any, els dos del mes (de 01 a 12) i els dos 
del dia (de 01 a 31), amb el format AAAAMMDD.

En la resta dels casos aquest camp no té contingut.» 

«POSICIONS NATURALESA DESCRIPCIÓ 
DELS CAMPS

217-224 Numèric. DATA DE VENCIMENT DEL 
PRÉSTEC.

 Exclusivament, en el cas de préstec de valors, és a dir, 
quan en el camp “TIPUS DE CODI” (posició 96 del registre 
de tipus 2) s’hi hagi consignat “P”, en aquest camp s’hi ha 
de fer constar la data de venciment del préstec, indicant 
els quatre dígits de l’any, els dos del mes (de 01 a 12) i els 
dos del dia (de 01 a 31), amb el format AAAAMMDD.

En la resta dels casos aquest camp no té contingut.» 

«POSICIONS NATURALESA DESCRIPCIÓ 
DELS CAMPS

225-236 Numèric. COMPENSACIONS.

 Camp numèric de 12 posicions.
Exclusivament, en el cas de préstec de valors, és a dir, 

quan en el camp “TIPUS DE CODI” (posició 96 del registre 
de tipus 2) s’hi hagi consignat “P”, i la remuneració al 
prestador no estigui exclosa de retenció o ingrés a 
compte, en aquest camp s’hi ha de fer constar l’import de 
les compensacions que corresponguin, independent de si 
hi ha o no obligació de retenir i ingressar a compte. En la 
resta dels casos aquest camp no té contingut.» 

«POSICIONS NATURALESA DESCRIPCIÓ 
DELS CAMPS

237-248 Numèric. GARANTIES.

 Camp numèric de 12 posicions.
Exclusivament, en el cas de préstec de valors, és a dir, 

quan en el camp “TIPUS DE CODI” (posició 96 del registre 
de tipus 2) s’hi hagi consignat “P”, en aquest camp s’hi ha 
de fer constar l’import de les garanties que correspon-
guin. Els imports s’han de configurar en cèntims d’euro, 
sense signe i sense coma decimal.

En la resta dels casos aquest camp no té contingut.»

Tercer.–Se substitueix el disseny de registre de tipus 2 
(registre de preceptor) que recull l’annex IX de l’esmentada 
Ordre de 18 de novembre de 1999 pel que figura en 
l’annex III de la present Ordre.

Disposició addicional segona. Modificació de l’Ordre de 
9 de desembre de 1999 per la qual s’aproven, en pesse-
tes i en euros, el model 216 de declaració document 
d’ingrés de retencions i ingressos a compte respecte de 
determinades rendes subjectes a l’impost sobre la 
renda de no residents obtingudes per contribuents de 
l’impost esmentat sense establiment permanent i el 
resum anual, model 296, de retencions i ingressos a 
compte efectuats en relació amb aquests comptes, així 
com determinades disposicions referents als comptes 
de no residents («Butlletí Oficial de l’Estat» del 16).

Primer.–Es modifica el número dos de l’apartat sisè de 
l’Ordre de 9 de desembre de 1999, que queda redactat de 
la manera següent:
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«Dos. És obligatòria la presentació en suport directa-
ment llegible per ordinador o per via telemàtica dels 
resums anuals que continguin més de 25 perceptors, així 
com dels que hagin de presentar els obligats tributaris 
adscrits a les unitats de gestió de grans empreses depen-
dents del Departament d’Inspecció Financera i Tributària 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb inde-
pendència del nombre de perceptors que s’hi incloguin.

També és obligatòria la presentació en suport directa-
ment llegible per ordinador o per via telemàtica dels 
resums anuals, ajustats al model 296, que continguin 
informació relativa als préstecs de valors que regula la 
disposició addicional divuitena de la Llei 62/2003, de 30 
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social (“Butlletí Oficial de l’Estat” del 31).

En els altres casos, la presentació en suport directa-
ment llegible per ordinador és opcional.»

Segon.–S’introdueixen les modificacions següents en 
els dissenys físics i lògics del registre de tipus 2 (registre 
de perceptor), que recull l’annex V de la dita Ordre de 9 de 
desembre de 1999.

U. S’introdueix una lletra nova en la descripció del 
camp «TIPUS CODI» (posició 149), amb el contingut 
següent:

«P: préstec de valors dels que regula la disposi-
ció addicional divuitena de la Llei 62/2003, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social (“Butlletí Oficial de l’Estat” del 31).»

Dos. S’introdueix un últim paràgraf en la descripció 
del camp «CODI DE COMPTE VALORS» (posició 150-169), 
amb el contingut següent:

«Quan en el camp “TIPUS DE CODI” (posició 149 
del registre de tipus 2) s’hi hagi consignat “P”, en 
aquest camp s’hi ha de fer constar el número 
d’operació del préstec en els casos de préstecs de 
valors.»

Tres. Es modifiquen descripcions i se n’introdueixen 
de noves en el contingut del camp «PENDENT» (posició 
170) del registre de tipus 2 (registre de perceptor), amb el 
contingut següent:

«TIPUS CODI: el que correspongui.
CODI COMPTE VALORS: el que correspongui.
DATA INICI PRÉSTEC: el que correspongui.
REMUNERACIÓ AL PRESTADOR: el que corres-

pongui.
DATA DE VENCIMENT PRÉSTEC: el que corres-

pongui.
COMPENSACIONS: el que correspongui.
GARANTIES: el que correspongui.»

Quatre. S’introdueix un últim paràgraf en el contin-
gut de la descripció del camp «BASE DE RETENCIONS I 
INGRESSOS A COMPTE» (posició 104-116), amb el contin-
gut següent:

«Sense perjudici del que s’ha establert, en el cas 
d’operacions de préstec de valors, és a dir, quan en 
el camp “TIPUS DE CODI” (posició 149 del registre 
de tipus 2) s’hi hagi consignat “P”, el contingut 
d’aquest camp ha de ser igual a la suma de la quan-
tia consignada en el camp “REMUNERACIÓ AL 
PRESTADOR” (posicions 191-202 del registre de 
tipus 2) i de la quantia de les compensacions sobre 
les quals hi hagi obligació de retenir consignades en 
el camp “COMPENSACIONS” (posicions 203-214 del 
registre de tipus 2).»

Cinc. Es creen els camps nous següents: «DATA 
D’INICI DEL PRÉSTEC», «DATA DE VENCIMENT DEL PRÉS-
TEC», «REMUNERACIÓ AL PRESTADOR», «COMPENSA-
CIONS» i «GARANTIES». 

«POSICIONS NATURALESA DESCRIPCIÓ 
DELS CAMPS

175-182 Numèric. DATA D’INICI DEL PRÉS-
TEC.

 Exclusivament, en el cas de préstec de valors, és a dir, 
quan en el camp “TIPUS DE CODI” (posició 149 del regis-
tre de tipus 2) s’hi hagi consignat “P”, en aquest camp s’hi 
ha de fer constar la data d’inici del préstec, indicant els 
quatre dígits de l’any, els dos del mes (de 01 a 12) i els dos 
del dia (de 01 a 31), amb el format AAAAMMDD.

En la resta dels casos aquest camp no té contingut.» 

«POSICIONS NATURALESA DESCRIPCIÓ 
DELS CAMPS

183-190 Numèric. DATA DE VENCIMENT DEL 
PRÉSTEC.

 Exclusivament, en el cas de préstec de valors, és a dir, 
quan en el camp “TIPUS DE CODI” (posició 149 del regis-
tre de tipus 2) s’hi hagi consignat “P”, en aquest camp s’hi 
ha de fer constar la data de venciment del préstec, indi-
cant els quatre dígits de l’any, els dos del mes (de 01 a 12) 
i els dos del dia (de 01 a 31), amb el format AAAAMMDD.

En la resta dels casos aquest camp no té contingut.» 

«POSICIONS NATURALESA DESCRIPCIÓ 
DELS CAMPS

191-202 Numèric. REMUNERACIÓ AL PRES-
TADOR

 Camp numèric de 12 posicions.
Exclusivament, en el cas de préstec de valors, és a dir, 

quan en el camp “TIPUS DE CODI” (posició 149 del regis-
tre de tipus 2) s’hi hagi consignat “P”, en aquest camp s’hi 
ha de fer constar l’import de les remuneracions al presta-
dor que corresponguin. Els imports s’han de configurar 
en cèntims d’euro, sense signe i sense coma decimal.

En la resta dels casos aquest camp no té contingut.» 

«POSICIONS NATURALESA DESCRIPCIÓ 
DELS CAMPS

203-214 Numèric. COMPENSACIONS.

 Camp numèric de 12 posicions.
Exclusivament, en el cas de préstec de valors, és a dir, 

quan en el camp “TIPUS DE CODI” (posició 149 del regis-
tre de tipus 2) s’hi hagi consignat “P”, en aquest camp s’hi 
ha de fer constar l’import de les compensacions que 
corresponguin, independentment de si hi ha o no obliga-
ció de retenir i ingressar a compte. Els imports s’han de 
configurar en cèntims d’euro, sense signe i sense coma 
decimal.

En la resta dels casos aquest camp no té contingut.» 

«POSICIONS NATURALESA DESCRIPCIÓ 
DELS CAMPS

215-226 Numèric. GARANTIES.
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 Camp numèric de 12 posicions.
Exclusivament, en el cas de préstec de valors, és a dir, 

quan en el camp “TIPUS DE CODI” (posició 149 del regis-
tre de tipus 2) s’hi hagi consignat “P”, en aquest camp s’hi 
ha de fer constar l’import de les garanties que correspon-
guin. Els imports s’han de configurar en cèntims d’euro, 
sense signe i sense coma decimal.

En la resta dels casos aquest camp no té contingut.»
Tercer.–Se substitueix el disseny de registre de tipus 2 

(registre de perceptor) que recull l’annex V de la dita 
Ordre de 9 de desembre de 1999 pel que figura en l’annex 
IV de la present Ordre.

Disposició addicional tercera. Modificació dels annexos 
II i III de l’Ordre de 24 de novembre de 2000, per la 
qual s’aproven els models 347, en pessetes i en euros, 
de declaració anual d’operacions amb terceres perso-
nes, així com els dissenys físics i lògics per a la subs-
titució dels fulls interiors per suports directament lle-
gibles per ordinador i s’estableixen les condicions 
generals i el procediment per a la seva presentació 
telemàtica («Butlletí Oficial de l’Estat» del 29).

Primer.–En la casella «clau codi» de l’apartat «forma-
lització dels fulls interiors» de les «instruccions per forma-
litzar el model 347» que s’inclouen en l’annex II de l’Ordre 
a la qual es refereix aquesta disposició, s’hi afegeixen 
dues claus noves amb el contingut següent:

[F] Vendes agència viatge: serveis documentats mit-
jançant factures expedides per agències de viatges, a 
l’empara de la disposició addicional quarta del Reglament 
pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat 
per l’article primer del Reial decret 1496/2003.

[G] Compres agència viatge: prestacions de serveis de 
transports de viatgers i dels seus equipatges per via aèria a 
què es refereix la disposició addicional quarta del Regla-
ment pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Segon.–En la posició 82 del «tipus de registre 2: regis-
tre de declarat», dels dissenys lògics que s’inclouen en 
l’annex III de l’Ordre a la qual es refereix aquesta disposi-
ció, s’hi afegeixen dues claus noves amb el contingut 
següent:

[F] Vendes agència viatge: serveis documentats mit-
jançant factures expedides per agències de viatges, a 
l’empara de la disposició addicional quarta del Reglament 
pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat 
per l’article primer del Reial decret 1496/2003.

[G] Compres agència viatge: prestacions de serveis 
de transports de viatgers i dels seus equipatges per via 
aèria a què es refereix la disposició addicional quarta del 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de factura-
ció.

Disposició addicional quarta. Presentació per via tele-
màtica de declaracions: elevació del nombre de regis-
tres per transmetre.

S’eleva de 15.000 a 49.999 el nombre màxim de regis-
tres de declarats o perceptors per transmetre per poder 
efectuar la presentació per via telemàtica per Internet de 
les declaracions corresponents als models 180, 182, 184, 
188, 193, 296, 345, 347 i 349.

Disposició derogatòria única.

A partir de l’entrada en vigor de la present Ordre que-
den derogades les disposicions següents:

L’Ordre de 22 de desembre de 1999, per la qual 
s’aproven els models 198 de declaració anual, en pessetes 
i en euros, de declaració anual d’operacions amb actius 
financers i altres valors mobiliaris, així com els dissenys 
físics i lògics per a la substitució dels fulls interiors per un 
suport directament llegible per ordinador.

L’Ordre de 21 de desembre de 2000, per la qual 
s’estableixen les condicions generals i el procediment per 
a la presentació telemàtica per Internet de les declara-
cions corresponents als models 117, 123, 124, 126, 128, 
216, 131, 310, 193, 198, 296, i 345 («Butlletí Oficial de 
l’Estat» del 28), pel que fa a la declaració del model 198.

Disposició final única.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat». Els models i els 
dissenys físics i lògics aprovats o modificats per la pre-
sent Ordre s’han de fer servir, per primera vegada, per 
efectuar les declaracions corresponents a l’any 2004.

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

Madrid, 23 de novembre de 2004.

SOLBES MIRA

Il·lms. Srs. Director General de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i Director General de Tributs. 
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Full resum. Exemplar per a l’Administració

Declarant

Espai reservat per a numeració per codi de barres

DOMICILI FISCAL

COGNOMS I NOM (per aquest ordre), RAÓ SOCIAL O DENOMINACIÓ

Carrer/Plaça/Av. Número

Municipi Província Codi postal

NIF

Data:

Signatura:

NIF: _______________________________________________________________

Signat: Sr./Sra. _____________________________________________________

Càrrec o condició del signant: _________________________________________

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

(si no disposeu d’etiquetes, feu-hi constar tot seguit les vostres dades identificatives,
així com les del vostre domicili fiscal)

Agència Tributària

Codi d’Administració

Delegació de/d’

Administració de/d’

Declaració complementària o substitutiva

Número identificatiu de la declaració anterior ......

Si la presentació d’aquesta declaració té per objecte incloure operacions que, havent d’haver figurat en una altra declaració del mateix exercici
presentada anteriorment, hagin estat completament omeses en aquesta, marqueu amb una «X» la casella «Declaració complementària».
Quan la presentació d’aquesta declaració tingui per objecte anul·lar i substituir completament una altra declaració anterior del mateix exercici en què
s’hagin consignat dades inexactes o errònies, indiqueu-ne el caràcter de declaració substitutiva marcant amb una «X» la casella corresponent.
En cas de declaracions substitutives, cal fer-hi constar tot seguit el número identificatiu de la declaració anterior que se substitueix mitjançant la nova.

Declaració substitutiva ..........
Declaració complementària ...

01Nombre total de declarats .................................................................

02Import de les operacions ...................................................................

03Import de rendiments ........................................................................

Exercici i modalitat de presentació

Modalitat de presentació:

- Forma convencional ...........................................

Imprès .................................................................

Exercici .........................................

Model

198

Espai reservat per a l’Administració

DECLARACIÓ ANUAL
D’OPERACIONS
AMB ACTIUS FINANCERS
I ALTRES VALORS MOBILIARIS

- Mòdul d’impressió ..............................................

Suport .................................................................

COGNOMS I NOM DE LA PERSONA DE CONTACTE TELÈFON DE CONTACTE

04Import de les compensacions .............................................................

Data i signatura

Resum de les dades incloses a la declaració

MINISTERI

D'ECONOMIA

I HISENDA

1 7 8
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Full resum. Exemplar per a la persona interessada

Espai reservat per a numeració per codi de barres

Data:

Signatura:

NIF: _______________________________________________________________

Signat: Sr./Sra. _____________________________________________________

Càrrec o condició del signant: _________________________________________

Agència Tributària

Codi d’Administració

Delegació de/d’

Administració de/d’

Declaració complementària o substitutiva

Número identificatiu de la declaració anterior ......

Si la presentació d’aquesta declaració té per objecte incloure operacions que, havent d’haver figurat en una altra declaració del mateix exercici
presentada anteriorment, hagin estat completament omeses en aquesta, marqueu amb una «X» la casella «Declaració complementària».
Quan la presentació d’aquesta declaració tingui per objecte anul·lar i substituir completament una altra declaració anterior del mateix exercici en què
s’hagin consignat dades inexactes o errònies, indiqueu-ne el caràcter de declaració substitutiva marcant amb una «X» la casella corresponent.
En cas de declaracions substitutives, cal fer-hi constar tot seguit el número identificatiu de la declaració anterior que se substitueix mitjançant la nova.

Declaració substitutiva ..........
Declaració complementària ...

01Nombre total de declarats .................................................................

02Import de les operacions ...................................................................

03Import de rendiments ........................................................................

Exercici i modalitat de presentació

Model

198

Espai reservat per a l’Administració

DECLARACIÓ ANUAL
D’OPERACIONS
AMB ACTIUS FINANCERS
I ALTRES VALORS MOBILIARIS

COGNOMS I NOM DE LA PERSONA DE CONTACTE TELÈFON DE CONTACTE

04Import de les compensacions .............................................................

Data i signatura

Resum de les dades incloses a la declaració

MINISTERI

D'ECONOMIA

I HISENDA

1 7 8

Declarant

DOMICILI FISCAL

COGNOMS I NOM (per aquest ordre), RAÓ SOCIAL O DENOMINACIÓ

Carrer/Plaça/Av. Número

Municipi Província Codi postal

NIF

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

(si no disposeu d’etiquetes, feu-hi constar tot seguit les vostres dades identificatives,
així com les del vostre domicili fiscal)

Modalitat de presentació:

- Forma convencional ...........................................

Imprès .................................................................

Exercici .........................................

- Mòdul d’impressió ..............................................

Suport .................................................................
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Dades identificatives d’aquest full

NIF del declarant Exercici Full núm. Espai reservat per a numeració per codi de barres

/

Total del full

RendimentsImport operacionsConsigneu en aquestes tres caselles les sumes
respectives dels imports de les operacions, rendiments
i compensacions indicats en aquest full.

Declarat 1

NIF declarat NIF representant Cognoms i nom, raó social o denominació del declarat

Import operació

Província

Codi emissor Origen Clau operació Mercat Representació Valor Nre. actius financers

Data operació/inici préstec
AAAA MM DDTipus codi Codi compte valors/Núm. operació préstec

País (codi) Nre. declarats Núm. ordre

Data venciment préstec
AAAA MM DD Clau codi

Clau declarat% partic. Codi de relacióNominal de l’operació

Rendiment Import reduccions Import compensacions

Import garanties

Declarat 2

NIF declarat NIF representant Cognoms i nom, raó social o denominació del declarat

Import operació

Província

Codi emissor Origen Clau operació Mercat Representació Valor Nre. actius financers

Data operació/inici préstec
AAAA MM DDTipus codi Codi compte valors/Núm. operació préstec

País (codi) Nre. declarats Núm.ordre

Data venciment préstec
AAAA MM DD Clau codi

Clau declarat% partic. Codi de relacióNominal de l’operació

Rendiment Import reduccions Import compensacions

Import garanties

Declarat 4

NIF declarat NIF representant Cognoms i nom, raó social o denominació del declarat

Import operació

Província

Codi emissor Origen Clau operació Mercat Representació Valor Nre. actius financers

Data operació/inici préstec
AAAA MM DDTipus codi Codi compte valors/Núm. operació préstec

País (codi) Nre. declarats Núm. ordre

Data venciment préstec
AAAA MM DD Clau codi

Clau declarat% partic. Codi de relacióNominal de l’operació

Rendiment Import reduccions Import compensacions

Import garanties

Import compensacions

Declaració anual d’operacions amb actius
financers i altres valors mobiliaris

Model

198Relació de declaratsAgència Tributària

Exemplar per a l’Administració

Declarat 3

NIF declarat NIF representant Cognoms i nom, raó social o denominació del declarat

Import operació

Província

Codi emissor Origen Clau operació Mercat Representació Valor Nre. actius financers

Data operació/inici préstec
AAAA MM DDTipus codi Codi compte valors/Núm. operació préstec

País (codi) Nre. declarats Núm. ordre

AAAA MM DD Clau codi

Clau declarat% partic. Codi de relacióNominal de l’operació

Rendiment Import reduccions Import compensacions

Import garanties

Data venciment préstec
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Dades identificatives d’aquest full

NIF del declarant Exercici Full núm. Espai reservat per a numeració per codi de barres

/

Total del full

RendimentsImport operacionsConsigneu en aquestes tres caselles les sumes
respectives dels imports de les operacions, rendiments
i compensacions indicats en aquest full.

Declarat 1

NIF declarat NIF representant Cognoms i nom, raó social o denominació del declarat

Import operació

Província

Codi emissor Origen Clau operació Mercat Representació Valor Nre. actius financers

Data operació/inici préstec
AAAA MM DDTipus codi Codi compte valors/Núm. operació préstec

País (codi) Nre. declarats Núm. ordre

Data venciment préstec
AAAA MM DD Clau codi

Clau declarat% partic. Codi de relacióNominal de l’operació

Rendiment Import reduccions Import compensacions

Import garanties

Declarat 2

NIF declarat NIF representant Cognoms i nom, raó social o denominació del declarat

Import operació

Província

Codi emissor Origen Clau operació Mercat Representació Valor Nre. actius financers

Data operació/inici préstec
AAAA MM DDTipus codi Codi compte valors/Núm. operació préstec

País (codi) Nre. declarats Núm.ordre

Data venciment préstec
AAAA MM DD Clau codi

Clau declarat% partic. Codi de relacióNominal de l’operació

Rendiment Import reduccions Import compensacions

Import garanties

Declarat 4

NIF declarat NIF representant Cognoms i nom, raó social o denominació del declarat

Import operació

Província

Codi emissor Origen Clau operació Mercat Representació Valor Nre. actius financers

Data operació/inici préstec
AAAA MM DDTipus codi Codi compte valors/Núm. operació préstec

País (codi) Nre. declarats Núm. ordre

Data venciment préstec
AAAA MM DD Clau codi

Clau declarat% partic. Codi de relacióNominal de l’operació

Rendiment Import reduccions Import compensacions

Import garanties

Import compensacions

Declaració anual d’operacions amb actius
financers i altres valors mobiliaris

Model

198Relació de declaratsAgència Tributària

Exemplar per a la persona interessada

Declarat 3

NIF declarat NIF representant Cognoms i nom, raó social o denominació del declarat

Import operació

Província

Codi emissor Origen Clau operació Mercat Representació Valor Nre. actius financers

Data operació/inici préstec
AAAA MM DDTipus codi Codi compte valors/Núm. operació préstec

País (codi) Nre. declarats Núm. ordre

AAAA MM DD Clau codi

Clau declarat% partic. Codi de relacióNominal de l’operació

Rendiment Import reduccions Import compensacions

Import garanties

Data venciment préstec
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Model

198
Instruccions per
emplenar el
model 198

Qüestions generals

Tots els imports monetaris sol·licitats en el model 198 s’han d’expressar en euros, i s’ha de consignar a la banda esquerra
de les corresponents caselles la part entera i a la dreta la part decimal, que consta de dos dígits en tot cas.
Aquest model s’ha d’emplenar a màquina o fer servir bolígraf, sobre una superficie dura i amb lletres majúscules.

El model 198 es compon d’un full resum i de fulls interiors de relació dels declarats. El  full resum s’ha d’emplenar i presentar
en tot cas, sigui quin sigui el tipus i la modalitat de presentació dels fulls interiors: en paper (modalitat imprès) o en suport directament llegible per
ordinador.

El model 198 no admet presentació col·lectiva. Cada declarant ha de presentar una declaració.

Forma, termini i lloc de presentació del model 198

DECLARACIÓ ANUAL
D’OPERACIONS
AMB ACTIUS FINANCERS
I ALTRES VALORS MOBILIARIS

Forma de presentació

Declaracions que continguin fins a 25 registres de declarats.
Quan la declaració contingui fins a 25 registres de declarats, el model 198 s’ha de presentar en alguna de les formes següents, a elecció del
declarant:
a) En imprès, ja sigui en imprès generat informàticament mitjançant el Programa d’ajuda o el mòdul d’impressió desenvolupat a aquest efecte

per l’Agència Tributària o en un exemplar preimprès del model o formulari oficial emplenat per qualsevol procediment convencional (manualment,
màquina d’escriure, etc.).

b) Per via telemàtica a través d’Internet, si el declarant disposa d’un certificat d’usuari admès per l’Agència Tributària per generar la signatura
electrònica.

c) Per via telemàtica, per teleprocés.

Important: no es pot presentar el model 198 en la forma referida a la lletra a) anterior quan la declaració contingui més de 25
registres de declarats, així com tampoc, i sigui quin sigui el nombre de registres de declarats que conté la declaració, en els casos
d’obligats tributaris adscrits a alguna de les unitats de gestió de grans empreses i de les entitats de crèdit dominants i les entitats
cotitzades titulars dels drets de vot, obligades a informar l’Administració tributària respecte de les participacions preferents i altres
instruments de deute, segons estableix la disposició addicional segona de la Llei 13/1985, de 25 de maig, introduïda per la disposició
addicional tercera de la Llei 19/2003, de 4 de juliol (BOE de 5 de juliol).

Declaracions que continguin més de 25 i fins a 49.999 registres de declarats.
Quan la declaració contingui més de 25 registres de declarats, sense excedir els 49.999, el model 198 s’ha de presentar:
a) Per via telemàtica a través d’Internet, i el declarant ha de disposar d’un certificat d’usuari admès per l’Agència Tributària per generar la sig-

natura electrònica.
b) Per via telemàtica, per teleprocés.

Declaracions que continguin més de 49.999 registres de declarats.
Quan la declaració contingui més de 49.999 registres de declarats, el model 198 s’ha de presentar:
a) Per via telemàtica, per teleprocés.
b) En suport directament llegible per ordinador, que consisteix exclusivament en cartutx magnètic.

Atenció: únicament està permesa la presentació del model 198 en suport directament llegible per ordinador quan la declaració contingui
més de 49.999 registres de declarats.

Termini i lloc de presentació

Modalitat d’imprès
El model 198 en la modalitat d’imprès s’ha de presentar en els primers vint dies naturals del mes de gener de cada any, en relació amb les
operacions que corresponguin a l’any natural immediatament anterior.

No obstant això, si l’imprès ha estat generat informàticament mitjançant el Programa d’ajuda o el mòdul d’impressió desenvolupat per l’Agència
Tributària, el termini de presentació del model 198 és el comprès entre els dies 1 i 31 de gener de cada any.

La presentació s’ha de fer a la delegació o l’administració de l’Agència Tributària corresponent al domicili fiscal del declarant, ja sigui directament
o mitjançant tramesa per correu certificat adreçat a l’oficina esmentada.

En el sobre anual s’hi han d’introduir els exemplars per a l’Administració del full resum i de tots i cadascun dels fulls interiors.

Presentació telemàtica
La presentació del model 198 per via telemàtica, ja sigui a través d’Internet o per teleprocés, s’ha de fer en el termini comprès entre els dies 1
i 31 de gener de cada any, en relació amb les operacions que corresponguin a l’any natural immediatament anterior. No obstant això, en els
casos en què per raons d’ordre tècnic no sigui possible efectuar la presentació telemàtica en el termini assenyalat, aquesta presentació es pot
fer durant els tres dies naturals següents al de finalització del termini esmentat.

Modalitat de suport directament llegible per ordinador
El model 198 en la modalitat de suport directament llegible per ordinador (cartutx magnètic) s’ha de presentar en el termini comprès entre els
dies 1 i 31 de gener de cada any, en relació amb les operacions que corresponguin a l’any natural immediatament anterior.

• La presentació s’ha de fer directament a la delegació o l’administració de l’Agència Tributària que correspongui al domicili fiscal del declarant.

• Les persones o entitats adscrites a la Unitat Central de Gestió de Grans Empreses de l’Oficina Nacional d’Inspecció o a alguna
de les unitats de gestió de grans empreses de les dependències regionals d’inspecció també poden presentar el model 198 a la
unitat corresponent.
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Emplenament del full resum

Adheriu a l’espai reservat a aquest efecte les etiquetes identificatives subministrades per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Si no disposeu de les etiquetes esmentades, feu-hi constar la totalitat de les dades que se sol·liciten en aquest apartat, incloent-hi juntament
amb les vostres dades identificatives les relatives al vostre domicili fiscal. En aquest cas, heu d’adjuntar a la present declaració una fotocòpia
del document acreditatiu del vostre número d’identificació fiscal (NIF).

Declarant

Exercici. S’hi han de consignar les quatre xifres de l’any natural al qual correspon la declaració.

Modalitat de presentació. Marqueu amb una «X» la casella corresponent a la modalitat de presentació d’aquesta declaració.

Si la presentació es fa en un imprès, s’ha d’indicar si aquest imprès ha estat generat informàticament mitjançant el Programa d’ajuda o el
mòdul d’impressió desenvolupat per l’Agència Tributària o si s’ha  emplenat de forma convencional (manualment, màquina d’escriure, etc.)
sobre un exemplar preimprès del model o formulari oficial.

Recordeu: no es pot presentar el model 198 en imprès quan la declaració contingui més de 25 registres de declarats, així com,
en cap cas, en els casos de declaracions corresponents a obligats tributaris que estan adscrits en alguna de les unitats de gestió
de grans empreses i les de les d’entitats obligades a informar respecte de les participacions preferents o altres instruments de
deute, referides en el requadre «Important» de la pàgina anterior d’aquestes instruccions.

Únicament està permesa la presentació del model 198 en suport directament llegible per ordinador, consistent en un cartutx
magnètic, quan la declaració contingui més de 49.999 registres de declarats.

Exercici i modalitat de presentació

S’ha de marcar amb una «X» la casella «Declaració complementària» quan la presentació de la declaració tingui per objecte incloure operacions
que, havent d’haver estat incloses en una altra declaració del mateix exercici presentada amb anterioritat, hagin estat completament omeses
en aquesta. A la declaració complementària només s’hi han d’incloure les operacions omeses que en motiven la presentació.

S’ha de marcar amb una «X» la casella «Declaració substitutiva» quan la presentació de la declaració tingui per objecte anul·lar i substituir
completament una altra declaració anterior en què s’hagin inclòs dades inexactes o errònies.

En el cas de declaracions substitutives, també s’ha de fer constar en aquest apartat el número identificatiu de 13 dígits que figura preimprès
en la numeració del codi de barres de la declaració anterior que se substitueix mitjançant la nova.

Declaració complementària o substitutiva

Resum de les dades incloses a la declaració

A les diferents caselles d’aquest apartat s’hi ha de fer constar el resum de les dades consignades en els fulls interiors (o en el suport),
d’acord amb la distribució següent:

Casella 01 Nombre total de declarats. Consigneu-hi el nombre total de declarats (registres) esmentats en  tots els fulls interiors (o en
el suport). Si un mateix declarat figura en diversos registres, s’ha de computar tantes vegades com surti esmentat.

Casella 02 Import de les operacions. Consigneu-hi la suma total de les quantitats reflectides a la casella «Import operació» de tots els
fulls interiors (o del suport).

Casella 03 Import de rendiments. Consigneu-hi la suma algebraica total de les quantitats reflectides a la casella «Rendiment» de tots
els fulls interiors (o del suport).

Casella 04 Import compensacions. Consigneu-hi la suma total de les quantitats reflectides a la casella «Import compensacions» de
tots els fulls interiors (o del suport).

Consigneu-hi les dades que s’especifiquen de la persona de contacte.

Persona de contacte

A l’espai reservat per a la data i la signatura de la declaració hi han de constar totes dues. I s’han d’emplenar les dades de la persona que
signi la declaració: NIF, nom, cognoms i càrrec o condició del signant.

Data i signatura

Espai que ha d’emplenar l’Administració receptora del document.

Espai reservat per a l’Administració

Casella «NIF del declarant»: s’hi ha de fer constar el número d’identificació fiscal (NIF) del declarant.

Casella «Exercici»: s’hi han d’anotar les quatre xifres de l’any natural al qual correspon la declaració.

Casella «Full núm.»: s’hi han d’indicar el número d’ordre de cada un dels fulls interiors i el nombre total de fulls que s’inclouen a la declaració.
(Exemple: si la declaració consta de 5 fulls interiors, en cada una d’aquests s’hi ha d’indicar: 1/5, 2/5, ...,5/5).

Dades identificatives dels fulls interiors

Emplenament dels fulls interiors
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Dades dels declarats

Casella «NIF declarat»: s’hi ha de consignar el número d’identificació fiscal de cada declarat, d’acord amb les regles que preveu el Reial decret
338/1990, de 9 de març, pel qual es regula la composició i la forma d’utilització del número d’identificació fiscal (BOE de 14 de març). Si el
declarat és una entitat en règim d’atribució de rendes (comunitat de béns, societat civil, herència jacent, etc.), s’hi ha de consignar el NIF corres-
ponent a aquesta. Si es tracta de declarats menors d’edat sense NIF, no ha de ser objecte d’emplenament aquesta casella, i s’ha d’emplenar la
casella «NIF representant», d’acord amb el que disposen aquestes instruccions per a aquesta.

Casella «NIF representant»: aquesta casella s’ha d’emplenar exclusivament quan el declarat sigui un menor d’edat que no tingui NIF
propi, i s’hi ha de consignar el del seu representant legal (pare, mare o tutor).

Casella «Cognoms i nom, raó social o denominació del declarat»:
a) Per a persones físiques, s’hi ha de consignar el primer cognom, el segon cognom i el nom complet, en aquest mateix ordre.
b) Per a persones jurídiques i entitats en règim d’atribució de rendes, s’hi ha de consignar la raó social o la denominació completa de

l’entitat, sense anagrames.

Casella «Província»: en el cas de residents o no residents que operin en el territori espanyol mitjançant establiment permanent, s’hi han
de consignar els dos dígits que corresponguin a la província o, si s’escau, ciutat autònoma, del domicili fiscal del declarat segons la relació
següent:

ÀLABA ................... 01 BURGOS .................. 09 CORUÑA, A .............. 15 LLEÓ ..................... 24 PALÈNCIA ............... 34 SÒRIA ..................... 42
ALACANT .............. 03 CÀCERES ................ 10 GIRONA ................... 17 LUGO ..................... 27 PALMAS, LAS .......... 35 TARRAGONA ............ 43
ALBACETE ............. 02 CADIS ..................... 11 GRANADA ................ 18 MADRID ................. 28 PONTEVEDRA .......... 36 TEROL .................... 44
ALMERIA ............... 04 CANTÀBRIA ............. 39 GUADALAJARA ......... 19 MÀLAGA ................ 29 RIOJA,LA ................. 26 TOLEDO .................. 45
ASTÚRIES ............. 33 CASTELLÓ .............. 12 GUIPÚSCOA ............. 20 MELILLA ................ 52 SALAMANCA ........... 37 VALÈNCIA ................ 46
ÀVILA .................... 05 CEUTA .................... 51 HUELVA ................... 21 MÚRCIA ................. 30 S. C. TENERIFE ....... 38 VALLADOLID ............ 47
BADAJOZ .............. 06 CIUDAD REAL .......... 13 ILLES BALEARS ....... 07 NAVARRA ............... 31 SARAGOSSA ........... 50 ZAMORA .................. 49
BARCELONA .......... 08 CONCA ................... 16 JAÉN ....................... 23 OSCA ..................... 22 SEGÒVIA ................. 40
BISCAIA ................. 48 CÒRDOVA ................ 14 LLEIDA .................... 25 OURENSE .............. 32 SEVILLA .................. 41

En el cas de no residents que no operin en el territori espanyol mitjançant un establiment permanent, s’hi ha de consignar 99.

Casella «País (codi)»: en el cas de no residents per als quals s’hagi consignat 99 a la casella «Província» s’ha d’emplenar el codi del país de residència
del declarat, d’acord amb les claus de països que figuren a l’annex 11 de l’Ordre HAC/3626/2003, de 23 desembre (BOE de 30/12/2003), i s’ha de
consignar aquest codi en les dues primeres posicions. Altrament, no cal emplenar aquesta casella.

Casella «Nre. declarats» (Nombre de declarats): nombre de subjectes que intervenen en l’operació objecte de la declaració.

Casella «Núm. ordre» (Número d’ordre): s’ha de numerar seqüencialment cada operació, de manera que tots els declarats d’aquesta tinguin
un número d’ordre idèntic.

Casella «Tipus codi»: en funció de la identificació del compte de valors, préstec de valors o altres, s’hi ha de consignar una de les claus següents:
C: Identificació del compte amb el codi compte valors (CCV).
P: Número de l’operació de préstec de valors per a la qual s’hagi consignat una «O» a la casella «Clau operació».
O: Altra identificació.

Casella «Codi compte valors/Núm. operació préstec»: s’hi han de consignar aquestes dades en els casos en què el declarant sigui una entitat
financera que tingui encomanada l’administració i el dipòsit de valors. Altrament, no cal emplenar aquesta casella.
La seva estructura es descompon de la forma següent:
Codi d’entitat: quatre dígits.
Codi de sucursal: quatre dígits.
Dígits de control: dos dígits.
Número de compte: deu dígits.
Així mateix, en aquesta casella s’hi ha de consignar el número d’operació del préstec en els casos de préstecs de valors per als quals
s’hagi consignat una «O» a la casella «Clau operació».

Casella «Data operació/inici préstec»: s’hi ha de consignar la data de l’operació, indicant els quatre dígits de l’any sota les sigles «AAAA»,
els dos del mes (de 01 a 12) sota les sigles «MM» i els dos del dia (de 01 a 31) sota les sigles «DD».
Així mateix, en aquesta casella s’hi ha de consignar la data d’inici del préstec en els casos de préstecs de valors per als quals s’hagi
consignat una «O» a la casella «Clau operació».

Casella «Data venciment préstec»: s’ha d’emplenar en el cas d’operació de préstec de valors per a la qual s’hagi consignat una «O» a
la casella «Clau d’operació», i de la data de venciment del préstec s’han de consignar els quatre dígits de l’any sota les sigles «AAAA», els
dos del mes (de 01 a 12) sota les sigles «MM» i els dos del dia (de 01 a 31) sota les sigles «DD».

Casella «Clau codi»: identifica el contingut de l’epígraf Codi emissor.
Els valors que pot prendre:
1. El codi emissor correspon a un NIF.
2. Correspon a un codi ISIN.
3. Correspon a valors estrangers que no tenen assignat ISIN.

Casella «Codi emissor»:
A) Amb caràcter general s’hi ha de consignar el número d’identificació fiscal, atorgat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Així

mateix, quan es tracti de drets de garantia o de gaudi, s’hi ha de consignar el NIF del titular dels béns sobre els quals aquests es
constitueixin (supòsit de «Clau codi» amb valor 1).

B) En els casos d’emissors sense NIF, s’hi ha de fer constar el codi ISIN, si el té assignat, configurat d’acord amb la Norma tècnica 1/1998,
de 16 de desembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Per a valors estrangers que tinguin assignat ISIN s’hi ha de fer constar
aquest en tots els casos (supòsits de «Clau codi» amb valor 2).

C) En els casos de valors estrangers que no tinguin assignat ISIN s’hi ha de reflectir la clau «ZXX», on «XX» és el codi del país emissor
d’acord amb les claus de països que figuren a l’Ordre HAC/3626/2003, de 23 de desembre, a l’ annex 11 (BOE de 30/12/2003)
(supòsit de «Clau codi» amb valor 3).

Casella «Origen»:
Clau Significat
A Operacions a títol onerós
B Operacions a títol lucratiu
C Operacions d’adjudicació o aplicació diferents de les anteriors

Casella «Clau operació»: s’hi ha de consignar una de les claus que es detallen:
A: Adquisició o constitució de drets.
B: Adquisició o constitució de drets mitjançant les operacions que preveu l’article 2 del Reial decret 1416/1991, de 27 de setembre, sobre

operacions borsàries especials i sobre transmissions extraborsàries de valors cotitzats i canvis mitjans ponderats.
C: Bescanvi.
D: Conversió.
E: Cancel·lació o extinció de drets.
F: Devolució de prima d’emissió.
G: Reducció de capital.
O: Préstecs de valors regulats a la disposició addicional divuitena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives

i de l’ordre social.
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Dades dels declarats (continuació)

P: Constitució préstec de valors.
Q: Extinció préstec de valors.
S: Subscripció.
T: Transmissió, amortització o reembossament.
U: Amortització, transmissió o reembossament mitjançant les operacions que preveu l’article 2 del Reial decret 1416/1991, de 27 de setembre,

sobre operacions borsàries especials i sobre transmissions extraborsàries de valors cotitzats i canvis mitjans ponderats.
V: Bescanvi de valors emparats en el règim especial de les fusions, escissions, aportacions d’actius i bescanvi de valors del capítol VIII del

títol VII de la Llei de l’impost sobre societats, aprovada pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.
W:  Altres operacions.
En cas de conversió o bescanvi, s’han de declarar dues operacions, la de bescanvi o conversió pròpiament dita i la de subscripció que correspon-
gui.

Casella «Mercat»: segons el mercat en què es negociï l’operació s’hi ha de fer constar:
Clau Significat
A Mercat secundari oficial de valors espanyol
B Mercat secundari oficial de valors estrangers
C Altres mercats nacionals
D Altres mercats estrangers
F Operacions intervingudes per fedataris públics
O Operacions fetes fora del mercat (OTC)

Casella «Representació»:
Clau Significat
A Valors representats mitjançant anotacions en compte
B Valors no representats mitjançant anotacions en compte

Casella «Valor»:
Clau Significat
A Accions i participacions en societats de responsabilitat limitada
B Actius financers amb rendiment explícit exclosos de l’obligació de practicar retenció
C Actius financers amb rendiment implícit exclosos de l’obligació de practicar retenció
D Principals segregats
E Cupons segregats
F Drets de garantia
G Drets de gaudi
H Drets de subscripció
K Participacions preferents o altres instruments de deute
M Accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva. Només es pot consignar aquesta clau si en el camp Clau operació

s’hi ha consignat «P» o «Q»
I Altres

Casella «Nre. actius financers» (Nombre d’actius financers i altres valors): s’hi ha de fer constar el nombre, amb dos decimals, dels
valors, drets, participacions o contractes objecte de l’operació.

Casella «Import operació»: s’hi ha de fer constar l’import íntegre de l’operació en euros o el seu contravalor (en els casos d’operacions
en divises), sense signe. Així mateix, quan hi hagi múltiples partícips associats a l’operació s’hi ha de consignar, en cada un, l’import ínte-
gre imputable a cada un d’aquests en funció del percentatge de la seva participació.
En el cas de préstec de valors, s’hi ha de fer constar la valoració d’aquests que correspongui segons la normativa de l’impost sobre societats
o, si s’escau, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Aquesta casella no s’ha d’emplenar en els casos en què s’hagi consignat una T a la casella «Clau operació» i una B o C a la casella «Valor»
i la casella «Rendiment» sigui diferent de zero.

Casella «Rendiment»: import del rendiment obtingut en euros o el seu contravalor (en els casos d’operacions en divises), en els casos
exclosos de l’obligació de retenir. Així mateix, quan hi hagi  múltiples partícips associats a l’operació sempre s’hi ha de consignar, en cada
un, el rendiment imputable a cada un d’aquests en funció del seu percentatge de participació.

Casella «Import reduccions»: s’hi ha de consignar l’import de les reduccions que preveu l’article 24.2 de la Llei de l’impost sobre la
renda de les persones físiques que hagin estat aplicades, sempre que el declarat tingui la condició de contribuent per l’impost esmentat.

Casella «Import compensacions»: en el cas d’operació de préstec de valors per a la qual s’hagi consignat una «O» a la casella «Clau
operació», s’hi ha de consignar l’import de les compensacions percebudes pel prestador.

Casella «Import garanties»: en el cas d’operació de préstec de valors per a la qual s’hagi consignat una «O» a la casella «Clau operació»,
s’hi ha de consignar l’import de les garanties atorgades.

Casella «% partic.» (Percentatge de participació): s’hi ha de consignar el percentatge de participació a l’operació de cada declarat. En
el cas que aquest percentatge no sigui un nombre enter, aquest s’ha d’expressar amb dos decimals.

Casella «Clau declarat»: s’hi ha de consignar una de les claus següents:
N: Nu propietari.
P: Prestador en els casos de préstecs de valors.
Q: Prestatari en els casos de préstec de valors.
T: Titular.
U: Usufructuari.

Casella «Nominal de l’operació»: s’hi ha de fer constar el nominal negociat a les operacions en euros o el seu contravalor (en els casos
d’operacions en divises). Així mateix, quan hi hagi múltiples declarats associats a l’operació s’hi ha de consignar, en cada un, el nominal
negociat imputable a cada un d’aquests en funció del percentatge de la seva participació.

Casella «Codi de relació»: s’ha d’emplenar exclusivament en les operacions amb clau d’operació B o U. S’hi ha de consignar el número
d’ordre de l’operació (aplicació) de la qual és contrapartida.

REGLES APLICABLES AL SUBMINISTRAMENT INFORMATIU EN EL CAS QUE HI HAGI DIVERSOS DECLARATS TITULARS DEL MATEIX
ACTIU FINANCER O VALOR MOBILIARI.

Exclusivament als efectes del subministrament informatiu d’aquest model, en els casos en què hi hagi diversos titulars del
mateix actiu financer o valor mobiliari, el declarant ha de fer el subministrament informatiu esmentat individualitzant les dades
econòmiques corresponents a cada un dels cotitulars. Aquesta individualització s’ha de fer d’acord amb la proporció de
participació de cada un dels cotitulars que consti de manera fefaent al declarant. En defecte de constància fefaent, la propor-
ció de participació s’ha d’atribuir a cada un dels cotitulars, als efectes informatius esmentats, per parts iguals.
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Marqueu aquest requadre amb una «X» si la persona o entitat
declarant té la consideració de gran empresa en l’exercici a què
es refereix aquest resum anual, perquè es dóna qualsevol de les
circumstàncies a què fan referència els números 1 i 1 bis de
l’apartat 3 de l’article 71 del Reglament de l’impost sobre el va-
lor afegit.

Marqueu
el que

escaigui

Presentació en imprès ............

Presentació en suport .............

Declaració complementària....

Gran empresa ....................

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

MANCA D’ETIQUETES/ETIQUETES AMB DADES ERRÒNIES

Cal que empleneu aquest apartat sempre que:
a) No disposeu d’etiquetes identificatives. En aquest cas, consigneu-hi totes les

dades que se sol·liciten a continuació.
b) Les etiquetes identificatives continguin dades errònies. Si a l’etiqueta

adherida al requadre superior hi ha dades errònies, ratlleu-les i empleneu a
continuació les dades correctes.

Declaració substitutiva ...........

Administració de/d’

Delegació de/d’

Codi Administració.....

Declarant

Domicili
fiscal Carrer/plaça/avinguda

NIF Cognoms i nom o raó social

Exercici ....................

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB
ACTIUS FINANCERS I ALTRES VALORS

MOBILIARIS

Model 198

Agència Tributària

Municipi Província

Escala Pis Porta Codi postalNúmero

MINISTERI

D'ECONOMIA

I HISENDA
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1r) Si la declaració no porta adherides les etiquetes identificatives, s’hi ha d’adjuntar una
fotocòpia de la targeta o el document acreditatiu del número d’identificació fiscal (NIF) del declarant.

2n) «Exemplar per a l’Administració» de la declaració resum anual (model 198), inclosos els fulls
interiors si la declaració es presenta en la modalitat d’imprès.

NO US DESCUIDEU D’INCLOURE-HI LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT
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ANNEX II

DISSENYS FÍSICS I LÒGICS ALS QUALS S’HA D’AJUSTAR EL SUPORT
DIRECTAMENT LLEGIBLE PER ORDINADOR DEL MODEL 198

A) CARACTERÍSTIQUES DELS SUPORTS MAGNÈTICS

Els suports directament llegibles per ordinador per presentar la declaració anual d’operacions amb actius
financers i altres valors mobiliaris (model 198) han de complir les característiques següents:

Cartutx magnètic

Tipus: IBM-3480 o compatible.
Pistes: 18 o 36.
Longitud: estàndard o estesa (3490E).
Compressió: opcional (estàndard IDRC).
Codi: EBCDIC, en majúscules.
Etiquetes: sense etiquetes.
Marques: al principi i al final de la cinta.
Registres de: 250 posicions.
Factor de bloqueig: 10.

Si les característiques de l’equip de què disposa el declarant no li permeten ajustar-se a les especi-
ficacions tècniques exigides, i està obligat a presentar la declaració anual d’operacions amb actius
financers en suport directament llegible per ordinador,  s’ha d’adreçar per escrit a la Subdirecció Gene-
ral d’Aplicacions del Departament d’Informàtica Tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària (AEAT), carrer Santa María Magdalena, 16, 28016 Madrid, i exposar les seves característiques
tècniques i el nombre de registres que presenta, per tal de trobar, si n’hi ha, un sistema compatible amb
les característiques tècniques de l’AEAT.

B) DISSENYS LÒGICS

DESCRIPCIÓ DELS REGISTRES

Per a cada declarant s’hi han d’incloure dos tipus diferents de registre, que es distingeixen per la
primera posició, d’acord amb els criteris següents:

Tipus 1: Registre del declarant: dades identificatives i resum de la declaració. Disseny de tipus
de registre 1 dels que recullen més endavant aquests mateixos apartats i l’annex de la
present Ordre.

Tipus 2: Registre de declarat. Disseny de tipus de registre 2 dels que recullen més endavant
aquests mateixos apartats i l’annex de la present Ordre.

L’ordre de presentació ha de ser el del tipus de registre, i hi ha d’haver un únic registre del tipus 1
i tants registres del tipus 2 com declarats en l’operació objecte de la declaració.

Tots els camps alfanumèrics i alfabètics s’han de presentar alineats a l’esquerra i amb blancs a la
dreta, amb majúscules sense caràcters especials, i sense vocals accentuades.

Per als caràcters específics de l’idioma s’ha de fer servir la codificació ISO-8859-1. D’aquesta
manera la lletra «Ñ» té el valor ASCII 209 (Hex. D1) i la «Ç» (ce trencada majúscula) el valor ASCII
199 (Hex. C7).

Tots els camps numèrics s’han de presentar alineats a la dreta i amb zeros per l’esquerra sense
signes i sense empaquetar.

Tots els camps han de tenir contingut, llevat que s’especifiqui el contrari en la descripció del camp.
Si no en tenen, els camps numèrics s’han d’emplenar amb zeros i tant els alfanumèrics com els alfabè-
tics, amb blancs.
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 MODEL 198 REGISTRE DE TIPUS 1
(REGISTRE DE DECLARANT)

66   67    68   69    70   71   72   73    74    75  76    77    78  79    80   81   82   83    84   85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104105  106 107  108 109 110 111  112 113  114  115 116  117 118  119 120  121 122 123  124 125 126  127 128 129  130

NÚMERO
DE JUSTIFICANT DE LA

DECLARACIÓ ANTERIOR

D
E

C
. S

U
B

S
T

IT
U

T
IV

A

COGNOMS I NOM

AMB QUI S’HA DE RELACIONAR

NÚMERO DE JUSTIFICANT
DE LA DECLARACIÓ

D
E

C
. C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
À

R
IA

TI
P

U
S

 D
E

 R
E

G
IS

TR
E

MODEL

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DEL DECLARANT
TELÈFONEXERCICI

IDENTIFICACIÓ DEL DECLARANT PERSONA

T
IP

U
S

 D
E

 S
U

P
O

R
T

NIF DEL DECLARANT

1    1    9    8

NOMBRE TOTAL DE
DECLARATS

IMPORT DE RENDIMENTS IMPORT DE LES COMPENSACIONS

SEGELL ELECTRÒNIC

IMPORT DE LES OPERACIONS

ENTERA

D
E

C
IM

A
L

S
IG

N
E

ENTERA

D
E

C
IM

A
L

ENTERA

D
E

C
IM

A
L

131 132  133  134 135  136  137 138  139  140  141  142 143  144  145  146  147 148  149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184  185 186 187 188 189  190 191  192  193  194  195

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214  235  236  237  238 239  240  241 242  243  244  245 246 247  248  249  250215 216 217 218 219 220 221 222 223 224  225  226  227  228 229  230  231 232 233 234



3420 Dimecres 1 desembre 2004 Suplement núm. 23

  

MODEL 198

A.- TIPUS DE REGISTRE 1: REGISTRE DEL DECLARANT.

(POSICIONS, NATURALESA I DESCRIPCIÓ DELS CAMPS)

POSICIONS NATURALESA DESCRIPCIÓ DELS CAMPS

1 Numèric TIPUS DE REGISTRE

Constant número  «1»

2-4 Numèric MODEL DECLARACIÓ

Constant «198».

5-8 Numèric EXERCICI

Les quatre xifres de l’exercici fiscal a què correspon la decla-
ració.

9-17 Alfanumèric NIF DEL DECLARANT

S’hi ha de consignar el NIF del declarant.
Aquest camp ha d’estar alineat a la dreta; l’última posició
és el caràcter de control i s’han d’emplenar amb zeros les
posicions  de l’esquerra, d’acord amb les regles que preveu
el Reial decret 338/1990, de 9 de març, pel qual es regula la
composició i la forma d’utilització del NIF (BOE del 14 de
març).

18-57 Alfanumèric COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DEL
DECLARANT

Si és una persona física, s’hi ha de consignar el primer cog-
nom, un espai, el segon cognom, un espai i el nom complet,
en aquest ordre necessàriament.
Per a persones jurídiques i entitats en règim d’atribució
de rendes, s’hi ha de consignar la raó social completa, sense
anagrama.
En cap cas no pot figurar en aquest camp un nom comercial.

58 Alfabètic TIPUS DE SUPORT

S’ha d’emplenar amb una de les claus següents:
«C»: si la informació es presenta en cartutx magnètic.
«T»: transmissió telemàtica.

59-107 Alfanumèric PERSONA AMB QUI S’HA DE RELACIONAR

Dades de la persona amb qui s’ha de relacionar. Aquest camp
se subdivideix en dos:

59-67 TELÈFON: camp numèric de 9 posicions.

68-107 COGNOMS I NOM: s’hi ha de consignar el pri-
mer cognom, un espai, el segon cognom, un es-
pai i el nom complet, en aquest ordre necessàri-
ament.

108-120 Numèric NÚMERO DE JUSTIFICANT DE LA DECLARACIÓ

S’hi ha de consignar el número de justificant corresponent a
la declaració. Camp de contingut numèric de 13 posicions.
El número de justificant que ha de figurar en el model 198
és un número seqüencial els tres primers dígits del qual es
corresponen amb el codi 178.

121-122 Alfabètic DECLARACIÓ COMPLEMENTÀRIA O SUBSTITUTIVA

En el cas excepcional de segona o posterior presentació de
declaracions, s’ha d’emplenar obligatòriament un dels camps
següents:

121 DECLARACIÓ COMPLEMENTÀRIA: s’hi
ha de consignar una «C» si la presentació
d’aquesta declaració té per objecte incloure ope-
racions que, tot i que haurien d’haver figurat
en una altra declaració del mateix exercici pre-
sentada abans, n’han estat omeses completa-
ment.

122 DECLARACIÓ SUBSTITUTIVA: s’hi ha de
consignar una «S» si la presentació té per objec-
te anul·lar i substituir completament una altra
declaració anterior del mateix exercici. Una de-
claració substitutiva només pot anul·lar una úni-
ca declaració anterior.

123-135 Numèric NÚMERO DE JUSTIFICANT DE LA DECLARACIÓ
ANTERIOR

En cas que s’hagi consignat una «S» en el camp «Declaració
substitutiva», s’hi ha de consignar el número de justificant
corresponent a la declaració a la qual substitueix.
Camp de contingut numèric de 13 posicions.
En qualsevol altre cas s’ha d’emplenar amb ZEROS.

136-144 Numèric NOMBRE TOTAL DE DECLARATS

S’hi ha de consignar el nombre total de declarats en el su-
port per part d’aquest declarant. Si un mateix declarat figu-
ra en diversos registres, s’ha de computar tantes vegades
com s’hi esmenti (nombre de registres de tipus 2).

145-162 Numèric IMPORT DE LES OPERACIONS

Camp numèric de 18 posicions.
S’hi ha de consignar sense signe i sense coma decimal la
suma total de les quantitats reflectides en els camps «IM-
PORT DE LES OPERACIONS» (posicions 150 a 164)
corresponents als registres de declarat.

Aquest camp se subdivideix en dos:
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145-160 Part entera de l’import total de les operacions.
161-162 Part decimal de l’import total de les operacions.

163-180 Alfanumèric RENDIMENTS

Aquest camp se subdivideix en:

163 SIGNE: Alfabètic.
S’ha d’emplenar quan el resultat de la suma per
obtenir l’import dels rendiments imputables (posi-
cions 164 a 180 d’aquest registre de tipus 1) sigui
més petit que 0 (zero). En aquest cas s’hi ha de con-
signar una «N»; en qualsevol altre cas el contingut
d’aquest camp ha de ser un espai.

164-180 IMPORT: Camp numèric de 17 posicions.
S’hi ha de consignar la suma de les quantitats, sense
coma decimal, reflectides en els camps «IMPORT
RENDIMENTS» (posicions 166 a 176 correspo-
nents al registre de tipus 2). En el cas que en els
registres de declarats s’hagi consignat «N» en el
camp «SIGNE DEL RENDIMENT» (posició 165
del registre de tipus 2), aquestes quantitats s’han de
computar amb el signe menys quan es totalitzin els
imports que s’han de reflectir en aquesta suma.

Aquest camp se subdivideix en dos:
164-178 Part entera de l’import dels rendiments.
179-180 Part decimal de l’import dels rendiments.

181-197 Numèric COMPENSACIONS

Camp numèric de 17 posicions.
S’hi ha de consignar la suma de les quantitats, sense coma
decimal, reflectides en els camps «COMPENSACIONS»
(posicions 224 a 235 corresponents al registre de tipus 2).

Aquest camp se subdivideix en dos:
181-195 Part entera de l’import total de les compensacions.
196-197 Part decimal de l’import total de les compensacions.

198-237 ------------- BLANCS

238-250 Alfanumèric SEGELL ELECTRÒNIC

Camp reservat per al segell electrònic en presentacions in-
dividuals, que ha de ser emplenat exclusivament pels pro-
grames de l’AEAT. En qualsevol altre cas s’ha d’emplenar
amb blancs.

* Tots els imports han de ser positius.
* Els camps numèrics que no tinguin contingut s’han d’emplenar amb zeros.
* Els camps alfanumèrics/alfabètics que no tinguin contingut s’han emplenar amb blancs.
* Tots els camps numèrics alineats a la dreta i amb zeros a l’esquerra.
* Tots els camps alfanumèrics/alfabètics alineats a l’esquerra i amb blancs a la dreta, amb ma-

júscules, sense caràcters especials i sense vocals accentuades, llevat que la descripció del
camp especifiqui el contrari.
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MODEL 198    REGISTRE DE TIPUS 2
(REGISTRE DE DECLARAT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
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MODEL 198

B. TIPUS DE REGISTRE 2: REGISTRE DE DECLARAT.

(POSICIONS, NATURALESA I DESCRIPCIÓ DELS CAMPS)

POSICIONS NATURALESA DESCRIPCIÓ DELS CAMPS

1 Numèric TIPUS DE REGISTRE

Constant «2».

2-4 Numèric MODEL DECLARACIÓ

Constant «198».

5-8 Numèric EXERCICI

Consigneu-hi el contingut en aquestes mateixes posicions
del registre de tipus 1.

9-17 Alfanumèric NIF DEL DECLARANT

Consigneu-hi el contingut en aquestes mateixes posicions
del registre de tipus 1.

18-26 Alfanumèric NIF DEL DECLARAT

Si és una persona física, s’hi ha de consignar el NIF del
declarat d’acord amb les regles que preveu el Reial decret
338/1990, de 9 de març, pel qual es regula la composició i
la forma d’utilització del NIF (BOE del 14 de març).
Si el declarat és una persona jurídica o una entitat en rè-
gim d’atribució de rendes (comunitat de béns, societat ci-
vil, herència jacent, etc.), s’hi ha de consignar el número
d’identificació fiscal corresponent a aquesta.
Aquest camp ha d’estar alineat a la dreta; l’última posició
és el caràcter de control i s’han d’emplenar amb zeros les
posicions a l’esquerra.
Si el declarat és menor d’edat i no té NIF, no s’ha d’em-
plenar aquest camp, i en el camp «NIF DEL REPRESEN-
TANT» s’hi ha de consignar el del seu representant legal.
En el cas de participacions preferents o altres instruments
de deute en què els rendiments es percebin per compte
d’un tercer, a què es refereix la lletra a) del número 1 de
l’article 12 del RD 2281/1998, de 23 d’octubre, afegit pel
RD 1778/2004, de 30 de juliol («Butlletí Oficial de l’Es-
tat» de 7 d’agost), el NIF del tercer també s’ha de consig-
nar en aquest camp, i s’ha de consignar una «C» en el camp
«CLAU DE DECLARAT» (posició 193 del registre de ti-
pus 2). En aquest cas, els camps següents «NIF DEL RE-
PRESENTANT LEGAL» (posicions 27-35), «COGNOMS
I NOM, RAÓ SOCIAL O DENOMINACIÓ DEL DE-
CLARAT» (posicions 36-75) i «CODI DE PAÍS» (posici-
ons 78-80) s’entenen referits al tercer per compte de qui

es percebin, i per a la mateixa operació s’hi ha de consig-
nar un registre de tipus 2 per al perceptor i un altre per
compte de qui es percebin.

27-35 Alfanumèric NIF DEL REPRESENTANT LEGAL

Només si el declarat és menor d’edat i no té NIF, en aquest
camp s’hi ha de consignar el número d’identificació fiscal
del seu representant legal (pare, mare o tutor).
Aquest camp ha d’estar alineat a la dreta; l’última posició
és el caràcter de control i s’han d’emplenar amb zeros les
posicions a l’esquerra.
En qualsevol altre cas el contingut d’aquest camp s’ha
d’emplenar amb espais.

36-75 Alfanumèric COGNOMS I NOM, RAÓ SOCIAL O
DENOMINACIÓ DEL DECLARAT

a) Per a persones físiques s’hi ha de consignar el pri-
mer cognom, un espai, el segon cognom, un espai i el nom
complet, necessàriament en aquest mateix ordre. Si el de-
clarat és menor d’edat, s’han de consignar en aquest camp
els cognoms i el nom del menor d’edat.
b) Si es tracta de persones jurídiques i entitats en rè-
gim d’atribució de rendes, s’hi ha de consignar la raó soci-
al o denominació completa de l’entitat, sense anagrames.

76-77 Numèric CODI PROVÍNCIA

En el cas de residents o de no residents que operin al ter-
ritori espanyol mitjançant un establiment permanent, s’hi
han de consignar els dos dígits numèrics que correspon-
guin a la província o, si s’escau, ciutat autònoma, del do-
micili fiscal del declarat, segons la relació següent

ÀLABA ...................... 01 LLEIDA ...................... 25
ALACANT ................ 03 LLEÓ ........................... 24
ALBACETE ............. 02 LUGO ......................... 27
ALMERIA ................ 04 MADRID .................... 28
ASTÚRIES ................ 33 MÀLAGA .................. 29
ÀVILA ....................... 05 MELILLA .................. 52
BADAJOZ ................ 06 MÚRCIA .................... 30
BARCELONA ......... 08 NAVARRA ................ 31
BISCAIA ................... 48 OSCA .......................... 22
BURGOS ................... 09 OURENSE ................. 32
CÀCERES ................. 10 PALÈNCIA ................ 34
CADIS ........................ 11 PALMAS, LAS .......... 35
CANTÀBRIA ........... 39 PONTEVEDRA ........ 36
CASTELLÓ .............. 12 RIOJA, LA ................. 26
CEUTA ...................... 51 SALAMANCA .......... 37
CIUDAD REAL ...... 13 S. C. TENERIFE ....... 38
CONCA ...................... 16 SARAGOSSA ........... 50
CÒRDOVA ............... 14 SEGÒVIA .................. 40
CORUÑA, A ............ 15 SEVILLA .................... 41
GIRONA ................... 17 SÒRIA ........................ 42
GRANADA .............. 18 TARRAGONA ......... 43
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GUADALAJARA ... 19 TEROL ....................... 44
GUIPÚSCOA ........... 20 TOLEDO .................... 45
HUELVA ................... 21 VALÈNCIA ............... 46
ILLES BALEARS ... 07 VALLADOLID ......... 47
JAÉN .......................... 23 ZAMORA .................. 49

En el cas de no residents que no operin al territori espanyol
mitjançant un establiment permanent s’hi ha de consignar 99.

78-80 Alfabètic CODI PAÍS

En el cas de no residents per als quals s’hagi consignat «99»
en el camp «CODI PROVÍNCIA» (posicions 76-77 del regis-
tre de tipus 2), s’ha d’emplenar el codi del país de residència
del declarat, d’acord amb les claus de països que figuren a
l’Ordre HAC/3636/2003, de 23 de desembre, a l’annex 11 (BOE
de 30/12/2003), i aquest codi s’ha de consignar en les dues primeres
posicions i la tercera posició s’ha d’emplenar amb un blanc.
En el cas de residents o de no residents que operin al territori

espanyol mitjançant un establiment permanent, les posicions 78

a 80 s’hi han de consignar amb blancs.

81-83 Numèric NOMBRE DE DECLARATS

Nombre de subjectes que intervenen en l’operació objecte de la
declaració.

84-90 Numèric NÚMERO D’ORDRE

S’ha de numerar seqüencialment cada operació de manera que
tots els declarats (inclosos els tercers per compte de qui percebin
els rendiments en el cas de participacions preferents) de la
mateixa operació tinguin un número d’ordre idèntic.

91 Alfabètic CLAU TIPUS DE CODI

En funció de la identificació del compte de valors, préstec de
valors o altres, s’hi ha de consignar una de les claus següents:
C Identificació del compte amb el codi compte valors

(CCV).
P Número de l’operació de préstec de valors per a la qual

s’ha consignat una «O» en el camp «CLAU D’O-
PERACIÓ» (posició 134 del registre de tipus 2).

O Una altra identificació.

92-111 Alfanumèric CODI COMPTE DE VALORS / NÚM. OPERACIÓ
PRÉSTEC

S’hi han de consignar aquestes dades en els casos en què el
declarant sigui una entitat financera que tingui encomanada
l’administració i el dipòsit de valors.

La seva estructura es descompon de la manera següent:

92-95 Codi d’entitat
96-99 Codi de sucursal
100-101 Dígits de control
102-111 Número de compte

En els casos de préstecs de valors per a la qual s’hagi consignat
una «O» en el camp «CLAU D’OPERACIÓ» (posició 134 del
registre del tipus 2), en aquest camp s’hi ha de consignar el nú-
mero d’operació del préstec.

112-119 Numèric DATA DE L’OPERACIÓ / INICI PRÉSTEC

S’hi ha de consignar la data de l’operació, indicant-hi els quatre
dígits de l’any, els dos del mes (de 01 a 12) i els dos del dia (de
01 a 31) amb el format AAAAMMDD.
En els casos de préstecs de valors per als quals s’hagi consignat
una «O» en el camp «CLAU DE L’OPERACIÓ» (posició 134
del registre de tipus 2), en aquest camp s’hi ha de consignar la
data d’inici del préstec.

120 Numèric CLAU CODI

Identifica el contingut del camp codi emissor.

Els valors que pot prendre:

1 - El codi emissor correspon a un NIF.
2 - Correspon a un codi ISIN.
3 - Correspon a valors estrangers que no tenen assignat ISIN.

121-132 Alfanumèric CODI EMISSOR

S’hi ha de fer constar:

1. Amb caràcter general s’hi ha de consignar el número
d’identificació fiscal, atorgat per l’Agència Estatal
d’Administració Tributària. Quan es tracti de drets de garantia
i gaudi, s’hi ha de consignar el NIF del titular dels béns so-
bre els quals aquests es constitueixen (supòsit de camp
«CLAU DE CODI»), posició 120, configurat amb valor 1).

2. En els casos d’emissors sense NIF, s’hi ha de fer constar el
codi ISIN, si el té assignat, configurat d’acord amb la Nor-
ma tècnica 1/1998, de 16 de desembre, de la Comissió Na-
cional del Mercat de Valors (supòsit de camp «CLAU DE
CODI», posició 120, configurat amb valor 2).

3. Per a valors estrangers que tinguin assignat ISIN, s’hi ha de
fer constar aquest en tots els casos. En els altres casos, s’hi
ha de reflectir la clau «ZXX», on «XX» és el codi del país
emissor d’acord amb les claus de països que figuren a l’Ordre
HAC/3626/2003, de 23 de desembre, a l’annex 11
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(supòsit de camp «CLAU DE CODI», posició 120, configurat
amb valor 3).

133 Alfabètic CLAU D’ORIGEN

A Operacions a títol onerós.
B Operacions a títol lucratiu.
C Operacions d’adjudicació o aplicació diferents de les

anterios.

134 Alfabètic CLAU D’OPERACIÓ

La clau que correspongui a:

A Adquisició o constitució de drets.
B Adquisició o constitució de drets mitjançant les operacions

que preveu l’article 2 del Reial decret 1416/1991, de 27 de
setembre, sobre operacions borsàries especials i sobre
transmissions extraborsàries de valors cotitzats i canvis
mitjans ponderats.

C Bescanvi.
D Conversió.
E Cancel·lació o extinció de drets.
F Devolució de prima d’emissió.
G Reducció de capital.
O Préstecs de valors regulats a la disposició addicional

divuitena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i d’ordre social.

P Constitució préstec de valors.
Q Extinció préstec de valors.
S Subscripció.
T Transmissió, amortització o reembossament.
U Amortització, transmissió o reembossament mitjançant

les operacions que preveu l’article 2 del Reial decret
1416/1991, de 27 de setembre, sobre operacions
borsàries especials i sobre operacions extraborsàries de
valors cotitzats i canvis mitjans ponderats.

V Bescanvi de valors emparats en el règim especial de
les fusions, escissions, aportacions d’actius i bescanvi
de valors del capítol VIII del títol VII de la Llei de
l’impost sobre societats aprovada pel Reial decret
legislatiu 4/2004, de 5 de març.

W Altres operacions.

En cas de conversió o bescanvi, s’han de declarar dues
operacions, la de bescanvi o conversió pròpiament dita i la de
subscripció que correspongui.

135 Alfabètic CLAU DE MERCAT

Segons el mercat en què es negociï l’operació s’hi ha de fer
constar:

A Mercat secundari oficial de valors espanyol.
B Mercat secundari oficial de valors estrangers.

C Altres mercats nacionals.
D Altres mercats estrangers.
F Operacions intervingudes per fedataris públics.
O Operacions fetes fora de mercat (OTC).

136 Alfabètic CLAU DE REPRESENTACIÓ

A Valors representats mitjançant anotacions en compte.
B Valors no representats mitjançant anotacions en compte.

137 Alfabètic CLAU DE VALOR

A Accions i participacions en societats de responsabilitat
limitada.

B Actius financers amb rendiment explícit exclosos de
l’obligació de practicar retenció.

C Actius financers amb rendiment implícit exclosos de
l’obligació de practicar retenció.

D Principals segregats.
E Cupons segregats.
F Drets de garantia.
G Drets de gaudi.
H Drets de subscripció.
K Participacions preferents o altres instruments de deute.
M Accions i participacions en institucions d’inversió

col·lectiva. Només es pot consignar aquesta clau si en
el camp Clau d’operació s’hi ha consignat «P» o «Q».

I Altres.

138-149 Numèric NOMBRE D’ACTIUS FINANCERS

Se subdivideix en dos camps:

138-147 Part entera dels valors, drets, participacions o
contractes objecte de l’operació (si no en té, s’ha de
configurar amb zeros).

148-149 Part decimal dels valors, drets, participacions o
contractes objecte de l’operació (si no en té, s’ha de
configurar amb zeros).

150-164 Numèric IMPORT DE L’OPERACIÓ

S’hi ha de fer constar l’import íntegre de l’operació en euros o
el seu contravalor en els casos d’operacions de divises. Així
mateix, quan hi hagi múltiples partícips associats a l’operació,
s’ha de consignar en cada un l’import íntegre imputable a
cadascun en funció del percentatge de la seva participació.
En el cas de préstec de valors, s’hi ha de fer constar la valoració
d’aquests que correspongui segons la normativa de l’impost de
societats o, si s’escau, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques.
En els casos que s’hagi consignat un «T» en el camp «CLAU
D’OPERACIÓ» (posició 134 del registre de tipus 2) i una «B»
o «C» en el camp «CLAU VALOR» (posició 137 del registre de
tipus 2) i el camp «RENDIMENTS»
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(posició 165 a 176 del registre de tipus 2) sigui diferent de
zero, aquest camp s’ha de consignar amb zeros.

Aquest camp se subdivideix en dos:
150-162 Part entera de l’import de l’operació.
163-164 Part decimal de l’import de l’operació.

165-176 Alfanumèric RENDIMENTS

Rendiment percebut en euros o el seu contravalor, en els
casos d’operacions en divises, en els supòsits exclosos de
l’obligació de retenir. Així mateix, quan hi hagi múltiples
partícips associats a l’operació sempre s’ha de consignar
en cada un el rendiment imputable a cada un d’aquests en
funció del seu percentatge de participació.
En els casos d’operació de préstec de valors per a la qual
s’hagi consignat una «O» en el camp «CLAU D’OPERA-
CIÓ» (posició 134 del registre de tipus 2), s’ha de consig-
nar en aquest camp la remuneració al prestador.
S’ha de consignar amb zeros en les operacions que no ge-
nerin rendiments.

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

166-176 IMPORT: camp numèric d’11 posicions.
S’hi ha de fer constar (sense coma decimal) l’im-
port abans descrit.

Aquest camp se subdivideix en dos:

166-174 Part entera de l’import dels rendi-
ments.

175-176 Part decimal de l’import dels rendi-
ments.

177-187 Alfanumèric IMPORT REDUCCIÓ

177 SIGNE: alfabètic.

En el cas que el camp «RENDIMENTS» (posi-
ció 165-166 del registre de tipus 2) sigui negatiu,
s’hi ha de consignar una «N»; en el cas contrari,
s’ha d’emplenar amb espais (signe positiu).

178-187 IMPORT: camp numèric de 10  posicions.

S’hi ha de consignar l’import de les reduccions que
preveu l’article 24.2 de la Llei de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, que hagin estat
aplicades, sempre que el declarat tingui la condi-
ció de contribuent per l’impost esmentat.

S’ha de consignar amb zeros en les operacions
que no generin rendiments amb dret a reducció.

Aquest camp se subdivideix en dos:

178-185 Part entera de l’import de la reducció.
186-187 Part decimal de l’import de la reducció.

188-192 Numèric PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ

S’ha de consignar el percentatge de participació en l’ope-
ració de cada declarat.
Se subdivideix en dos camps:
188-190 Hi ha de figurar la part entera del percentatge

(si no en té, configureu-la amb zeros).
191-192 Hi ha de figurar la part decimal del percentatge

(si no en té, configureu-la amb zeros).
Si es tracta d’operacions amb el mateix percentatge de
participació de tots els declarats, s’ha de configurar amb
zeros.

193 Alfabètic CLAU DE DECLARAT

S’ha de consignar una de les claus següents:
B Perceptor dels rendiments en el cas de les participa-

cions preferents o altres instruments de deute.
C Tercer per compte de qui es percebin els rendiments

en el cas de participacions preferents i altres instru-
ments de deute.

N Nu  propietari.
P Prestador en els casos de préstec de valors. En parti-

cular, s’ha de consignar aquesta clau en el cas d’ope-
ració de préstec de valors per a la qual s’hagi consig-
nat una «O» en el camp «CLAU D’OPERACIÓ»
(posició 134 del tipus de registre 2).

Q Prestatari en els casos de préstec de valors.
T Titular.
U Usufructuari.

En el cas dels obligats a subministrar la informació esmen-
tada en el punt 9 del número u de l’apartat tercer d’aquesta
Ordre respecte de participacions preferents i altres instru-
ments de deute, únicament s’hi han de fer constar les claus
«B» o «C» corresponents a aquestes.

194-208 Numèric NOMINAL DE L’OPERACIÓ

S’hi ha de fer constar el NOMINAL NEGOCIAT en l’ope-
ració en euros o el seu contravalor, en els casos d’operaci-
ons en divises. Així mateix, quan hi hagi múltiples decla-
rats associats a l’operació s’hi ha de consignar, en cada un,
el NOMINAL NEGOCIAT imputable a cada un d’aquests
en funció del percentatge de la seva participació.

Aquest camp se subdivideix en dos:
194-206 Part entera de l’import del nominal de l’operació.
207-208 Part decimal de l’import del nominal de l’operació.
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209-215 Numèric CODI DE RELACIÓ

Camp que s’ha de configurar exclusivament en les operacions
amb clau d’operació «B» o «U». S’hi ha de consignar el número
d’ordre (posicions 84-90) de l’operació (aplicació) de la qual és
contrapartida.

216-223 Numèric DATA DE VENCIMENT DEL PRÉSTEC

En el cas d’operació de préstec de valors per a la qual s’hagi
consignat una «O» en el camp «CLAU D’OPERACIÓ» (posició
134 del registre de tipus 2), en aquest camp s’hi ha de consignar
la data de venciment del préstec indicant-hi els quatre dígits de
l’any, els dos del mes (de 01 a 12) i els dos del dia (de 01 a 31)
amb el format AAAAMMDD.

224-235 Numèric COMPENSACIONS

Camp numèric de 12 posicions.
En el cas d’operació de préstec de valors per a la qual s’hagi
consignat una «O» en el camp «CLAU D’OPERACIÓ» (posició
134 del registre de tipus 2), en aquest camp s’hi ha de consignar
l’import de les compensacions.

Aquest camp se subdivideix en dos:
224-233 Part entera de l’import de les compensacions.
234-235 Part decimal de l’import de les compensacions.

236-247 Numèric GARANTIES

Camp numèric de 12 posicions.
En el cas d’operació de préstec de valors per a la qual s’hagi
consignat una «O» en el camp «CLAU D’OPERACIÓ» (posició
134 del registre de tipus 2), en aquest camp s’hi ha de consignar
l’import de les garanties.

Aquest camp se subdivideix en dos:
236-245 Part entera de l’import de les compensacions.
246-247 Part decimal de l’import de les compensacions.

248-250 BLANCS

* Tots els imports han de ser positius.
* Els camps numèrics que no tinguin contingut s’han d’emplenar amb blancs.
* Els camps alfanumèrics/alfabètics que no tinguin contingut s’han d’emplenar amb blancs.
* Tots els camps numèrics alineats a la dreta i amb zeros a l’esquerra.
* Tots els camps alfanumèrics/alfabètics alineats a l’esquerra i amb blancs a la dreta,  amb majúscules,

sense caràcters especials i sense vocals accentuades, llevat que s’especifiqui el contrari en la descripció
del camp.
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ANNEX III
MODEL 193 REGISTRE DE TIPUS 2

(REGISTRE DE PERCEPTOR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

TI
P

U
S

 D
E

 R
E

G
IS

TR
E

MODEL NIF DEL DECLARANT
NIF PERCEPTOR

EXERCICI

IDENTIFICACIÓ DECLARANT

COGNOMS I NOM, RAÓ SOCIAL O DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR

2    1     9     3

196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

66  67   68   69 70  71  72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104105  106 107  108 109 110 111   112 113 114  115 116  117  118  119 120 121 122  123 124 125 126  127 128  129 130

CODI COMPTE VALORS/NÚM. OPERACIONS PRÉSTEC

M
E

D
IA

D
O

R

C
O

D
I

P
R

O
V

ÍN
C

IA

CODI EMISSOR EXERCICI
MERITACIÓ

 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184  185 186 187  188  189  190  191 192 193  194  195

66

NIF REPRESENTANT
LEGAL

C
L

A
U

 C
O

D
I

C
L

A
U

 P
E

R
C

E
P

C
IÓ

N
A

T
U

R
A

L
E

S
A

P
A

G
A

M
E

N
T

T
IP

U
S

 C
O

D
I

P
E

N
D

E
N

T

T
IP

U
S

 P
E

R
C

.

IMPORT PERCEP/REMUN.

RELACIÓ DE PERCEPTORS

PRESTADOR

%
 M

U
LT

.

IMPORT REDUCCIONS

RELACIÓ DE PERCEPTORS

% RETENCIÓ

E
N

T
E

R

D
E

C
IM

A
L

RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE
INGRESSOS EXERCICIS ANTERIOS PER

PERIODIFICACIÓBASE RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE

N
A

TU
R

A
LE

S
A

 D
E

C
LA

R
A

N
T

DATA D’INICI DEL
PRÉSTEC

DATA DE VENCIMENT
DEL PRÉSTEC

COMPENSACIONS GARANTIES

ANY MES DIA ANY MES DIA
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ANNEX IV
MODEL 296 REGISTRE DE TIPUS 2

(REGISTRE DE PERCEPTOR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

TI
P

U
S

 D
E

 R
E

G
IS

TR
E

MODEL NIF DECLARANT
NIF PERCEPTOR

EXERCICI

IDENTIFICACIÓ DECLARANT

COGNOMS I NOM, RAÓ SOCIAL O DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR

2    2     9     6

196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

AL PRESTADOR GARANTIESCOMPENSACIONS

66  67   68   69 70  71  72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104105  106 107  108 109 110 111   112 113 114  115 116  117  118  119 120 121 122  123 124 125 126  127 128  129 130

COGNOMS I NOM O
DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR

 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184  185 186 187  188  189  190  191 192 193  194  195

T
IP

U
S

 C
O

D
I

P
A

G
A

M
E

N
T

CODI EMISSOR

66

NIF REPRESENTANT
LEGAL F/

J

CODI ESTRANGER

DIA MES ANYC
O

D
I P

A
ÍS

N
A

T
U

R
A

L
E

S
A

C
L

A
U

S
U

B
C

L
A

U

S
IG

N
E

IMPORT

BASE RETENCIONS I INGRESSOS
A COMPTE

E
N

T
E

R

D
E

C
IM

A
L

%
RETENCIÓ

RETENCIONS I INGRESSOS
A COMPTE

M
E

D
IA

D
O

R

C
O

D
I

CODI COMPTE VALORS

ENTITAT SUCURSAL D.C. NÚMERO DE COMPTE

EXERCICI DE
MERITACIÓ

DATA D’INICI
DEL PRÉSTEC

DATA DE VENCIMENT
DEL PRÉSTEC

REMUNERACIÓ

DATA DE MERITACIÓ

P
E

N
D

E
N

T


