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ració al curs corresponent en el règim ordinari d’imparti-
ció d’aquests ensenyaments.

8. Els alumnes que, a l’inici de qualsevol dels cursos 
d’educació secundària obligatòria o batxillerat, no hagin 
cursat anteriorment ensenyaments de llengua catalana i 
acreditin que la seva estada a Andorra no superarà els 
tres anys, poden sol·licitar l’exempció de cursar l’àrea de 
«Formació andorrana». Correspon a la Comissió Tècnica 
reconèixer les condicions esmentades. L’exempció perd 
els seus efectes si varien les circumstàncies que en van 
motivar la concessió.

Els alumnes exempts han de cursar un programa bàsic 
de Llengua catalana i Història, geografia i institu cions 
d’Andorra amb una dedicació de dues hores setmanals.

9. Les qualificacions obtingudes pels alumnes en 
tots els nivells i etapes educatives a l’àrea de «Formació 
andorrana» han de constar en el seu expedient acadèmic 
a tots els efectes.

En l’etapa de l’educació secundària obligatòria les dis-
ciplines de Llengua catalana i d’Història, geografia i insti-
tucions d’Andorra han de tenir una menció expressa i per 
separat en el butlletí informatiu de l’alumne.

Les qualificacions obtingudes en el Programa d’inicia-
ció a la llengua catalana i en el programa bàsic de Llengua 
catalana i Història, geografia i institucions d’Andorra han 
de figurar en el registre de qualificacions amb la menció 
expressa que estan referides als programes esmentats.

10. Els centres que imparteixin ensenyaments segons 
el sistema educatiu espanyol, en les etapes d’ESO i batxille-
rat i amb l’autorització prèvia del Ministeri d’Educació i Cièn-
cia, poden oferir assignatures optatives en llengua catalana 
impartides pels professors del Ministeri d’Educació, Cultura, 
Joventut i Esports, per acord de la Comissió Tècnica.

El present Bescanvi de notes constitutiu d’Acord 
s’aplica provisionalment des del 23 de desembre de 2004, 
data de l’intercanvi de les notes, segons s’estableix en el 
text de les notes esmentades. Aquest Bescanvi substi-
tueix i dóna per finalitzada l’aplicació provisional del Con-
veni entre el Regne d’Espanya i el Principat d’Andorra en 
matèria educativa, fet a Madrid el 22 de desembre de 
2003 i publicat en el BOE núm. 132, d’1 de juny de 2004.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 18 de febrer de 2005.–El secretari general tèc-

nic, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 4973 ORDRE EHA/748/2005, de 21 de març, per la 
qual s’aproven els models de declaració liqui-
dació de l’impost sobre societats i de l’impost 
sobre la renda de no residents corresponent a 
establiments permanents i a entitats en règim 
d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger 
amb presència en territori espanyol, per als 
períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2004, es dicten instruc-
cions relatives al procediment de declaració i 
ingrés, s’estableixen les condicions generals i 
el procediment per a la seva presentació tele-
màtica i es dicten determinades instruccions 
relatives al pagament fraccionat dels impostos 
esmentats. («BOE» 75, de 29-3-2005.)

La Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fis-
cals, administratives i de l’ordre social (BOE del 31), va 

introduir diverses modificacions en la regulació de l’im-
post sobre societats, amb efectes en els períodes imposi-
tius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2004. 
Aquestes modificacions han tingut reflex en els models 
de declaració de l’impost que aprova aquesta Ordre, els 
quals incorporen les noves opcions que en deriven. Entre 
les modificacions legals s’han de destacar, per la seva 
transcendència als efectes d’aquesta Ordre, les següents:

L’increment del límit conjunt de les deduccions del capí-
tol IV del títol VI del text refós de la Llei de l’impost sobre 
societats (d’ara endavant Llei de l’impost), aprovat pel Reial 
decret legislatiu 4/2004, de 5 de març («Butlletí Oficial de 
l’Estat» de l’11), que s’eleva del 45 per cent al 50 per cent 
quan l’import de la deducció que preveuen els articles 35 i 36 
de la Llei de l’impost sobre societats, que correspongui a 
despeses i inversions efectuades en el mateix període impo-
sitiu, excedeixi el 10 per cent de la quota íntegra, minorada 
en les deduccions per evitar la doble imposició interna i 
internacional i les bonificacions.

L’exempció de les rendes obtingudes per les persones 
jurídiques residents a Espanya així com de les imputades 
als establiments permanents a Espanya constituïts, tant 
les unes com els altres, amb motiu de l’esdeveniment 
«Copa Amèrica 2007» per l’entitat organitzadora de l’es-
deveniment o pels equips que hi participen, sempre que 
s’obtinguin durant la seva celebració i estiguin directa-
ment relacionades amb la seva participació en aquest.

D’altra banda, sembla convenient recordar que seguei-
xen sent aplicables les obligacions d’informació previstes 
per la normativa anterior a la Llei 46/2002, de 18 de desem-
bre, de reforma parcial de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i de modificació de les lleis dels impostos 
sobre societats i sobre la renda de no residents («Butlletí 
Oficial de l’Estat» del 19), a les societats en transparència 
fiscal que s’hagin acollit al que preveu l’actual disposició 
transitòria setzena de la Llei de l’impost sobre societats, la 
qual cosa segueix tenint reflex en els models 200 i 201.

No es recullen novetats significatives quant a les for-
mes de presentació de la declaració, que són les mateixes 
que en l’exercici anterior, i és possible la presentació tant 
en paper imprès com per via telemàtica per als models 
200, 201 i 225, i només en paper per al model 220.

Quant als sobres de retorn per als models 200, 201 i 
225, es considera vàlid l’aprovat per l’Ordre HAC/1163/
2004, de 14 d’abril, per la qual s’aproven els models de 
declaració liquidació de l’impost sobre societats i de l’im-
post sobre la renda de no residents corresponent a esta-
bliments permanents i a entitats en règim d’atribució de 
rendes constituïdes a l’estranger amb presència en terri-
tori espanyol per als períodes impositius iniciats entre l’1 
de gener i el 31 de desembre de 2003, es dicten instruc-
cions relatives al procediment de declaració i ingrés i 
s’estableixen les condicions generals i el procediment per 
a la seva presentació telemàtica («Butlletí Oficial de l’Es-
tat» del 5 de maig) i, quant al sobre per al model 220, es 
considera vàlid l’aprovat per l’Ordre HAC/958/2003, de 10 
d’abril, per la qual s’aproven els models de declaració 
liquidació de l’impost sobre societats i de l’impost sobre 
la renda de no residents corresponent a establiments per-
manents per als períodes impositius iniciats entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre de 2002, es dicten instruccions 
relatives al procediment de declaració i ingrés i s’establei-
xen les condicions generals i el procediment per a la seva 
presentació telemàtica («Butlletí Oficial de l’Estat» del 23).

La disposició final única del Reglament de l’impost sobre 
societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol 
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 6 d’agost), habilita el ministre 
d’Economia i Hisenda, entre d’altres autoritzacions, per:

a) Aprovar el model de declaració per l’impost sobre 
societats i determinar-ne els llocs i la forma de presentació.
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b) Aprovar la utilització de modalitats simplificades 
o especials de declaració, incloent-hi la declaració conso-
lidada dels grups de societats.

c) Establir els supòsits en què s’han de presentar les 
declaracions per aquest impost en suport directament 
llegible per ordinador o per mitjans telemàtics.

d) Establir els documents o justificants que han 
d’acompanyar la declaració.

e) Aprovar el model d’informació que han de rendir 
les agrupacions d’interès econòmic, les unions temporals 
d’empreses i les societats patrimonials.

f) Ampliar, atenent raons fundades de caràcter tèc-
nic, el termini de presentació de les declaracions tributà-
ries que estableixen la Llei de l’impost i el seu reglament 
quan la presentació s’efectuï per via telemàtica.

L’article 21 del text refós de la Llei de l’impost sobre la 
renda de no residents (d’ara endavant Llei de l’impost), 
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març 
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 12), habilita el ministre d’Hi-
senda per determinar la forma i el lloc en què els establi-
ments permanents han de presentar la declaració correspo-
nent, així com la documentació que hi han d’adjuntar. La 
disposició final segona d’aquesta mateixa Llei habilita el 
ministre d’Hisenda per aprovar els models de declaració 
d’aquest impost, per establir la forma, el lloc i els terminis 
per presentar-los, així com per establir els supòsits i les con-
dicions de presentació per mitjans telemàtics.

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), a l’apartat 4 del seu arti-
cle 98 habilita el ministre d’Hisenda perquè determini els 
supòsits 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.

D’altra banda, l’article 92 de la Llei general tributària 
habilita l’Administració tributària per assenyalar els requi-
sits i les condicions perquè la col·laboració social es rea-
litzi mitjançant la utilització de tècniques i mitjans electrò-
nics, informàtics i telemàtics.

En aquest sentit, l’article 57 del Reglament de l’impost 
sobre societats estableix la forma de fer efectiva la col-
laboració social en la presentació de declaracions per 
aquest impost. La regulació de la col·laboració social en la 
gestió dels tributs per a la presentació telemàtica de 
declaracions, comunicacions i altres documents tributaris 
es desplega més àmpliament en el Reial decret 1377/2002, 
de 20 de desembre, pel qual es desenvolupa la col-
laboració social en la gestió dels tributs per a la presenta-
ció telemàtica de declaracions, comunicacions i altres 
documents tributaris («Butlletí Oficial de l’Estat» del 21) i 
en l’Ordre HAC/1398/2003, de 27 de maig, per la qual s’es-
tableixen els supòsits i les condicions en què es pot fer 
efectiva la col·laboració social en la gestió dels tributs, i 
aquesta s’estén expressament a la presentació telemàtica 
de determinats models de declaració i altres documents 
tributaris («Butlletí Oficial de l’Estat» del 3 de juny). En 
conseqüència, les persones o entitats que, d’acord amb 
les disposicions anteriors, estiguin autoritzades a presen-
tar per via telemàtica declaracions en representació de 
terceres persones, poden fer ús d’aquesta facultat res-
pecte de les declaracions que aprova aquesta Ordre.

S’introdueix una disposició addicional primera per 
reflectir, en el model 218 de pagament fraccionat a compte 
de l’impost sobre societats, les noves opcions derivades de 
les modificacions introduïdes per la Llei 2/2004, de 27 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2005 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 28) referides, en primer 
lloc, a l’aplicació de l’escala de gravamen que estableix l’ar-
ticle 114 de la Llei de l’impost sobre societats a determinades 

entitats que tinguin la consideració de gran empresa i, en 
segon lloc, a la presentació, si s’escau, de l’esmentat model 
218 aplicant la modalitat que preveu l’apartat 2 de l’article 45 
de la Llei de l’impost sobre societats.

Finalment, amb la finalitat d’homogeneïtzar el sistema 
de presentació telemàtica de declaracions, en la disposició 
addicional segona de la present Ordre s’amplia, per a deter-
minats models, el termini de presentació per via telemàtica 
per als supòsits en què, per raons de caràcter tècnic, no sigui 
possible efectuar-la dins dels terminis que estableixen les 
ordres d’aprovació de cadascun d’aquests.

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 disposen l’article 
5 i la disposició final segona del Reial decret 553/2004, de 17 
d’abril, pel qual es reestructuren els departaments ministe-
rials («Butlletí Oficial de l’Estat» del 18).

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

Primer.–Aprovació dels models de declaració liquida-
ció de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda 
de no residents (establiments permanents i entitats en 
règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger 
amb presència en territori espanyol).

U. S’aproven els models de declaració liquidació de 
l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no 
residents (establiments permanents i entitats en règim 
d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb pre-
sència en territori espanyol) i els seus documents d’ingrés 
o devolució, per als períodes impositius iniciats entre l’1 
de gener i el 31 de desembre de 2004, consistents en:

a) Declaracions liquidacions de l’impost sobre socie-
tats i de l’impost sobre la renda de no residents (establi-
ments permanents i entitats en règim d’atribució de ren-
des constituïdes a l’estranger amb presència en territori 
espanyol):

Model 200: declaració liquidació de l’impost sobre 
societats i impost sobre la renda de no residents (establi-
ments permanents i entitats en règim d’atribució de ren-
des constituïdes a l’estranger amb presència en territori 
espanyol), que figura a l’annex I d’aquesta Ordre.

Model 201: declaració liquidació simplificada de l’im-
post sobre societats i impost sobre la renda de no resi-
dents (establiments permanents), que figura a l’annex II 
d’aquesta Ordre.

Model 225: declaració liquidació de l’impost sobre 
societats per a societats patrimonials, que figura a l’annex 
III d’aquesta Ordre.

Cadascun d’aquests models consta d’un exemplar per 
a l’Administració i un altre per al declarant.

b) Documents d’ingrés o devolució:
Model 200: document d’ingrés o devolució de l’impost 

sobre societats, que figura a l’annex I d’aquesta Ordre. El 
número de justificant que ha de figurar en el model 
esmentat és un nombre seqüencial els tres primers dígits 
del qual es corresponen  amb el codi 200.

Model 201: document d’ingrés o devolució de l’impost 
sobre societats, que figura a l’annex II d’aquesta Ordre. El 
número de justificant que ha de figurar en el model 
esmentat és un nombre seqüencial els tres primers dígits 
del qual es corresponen amb el codi 201.

Model 225: document d’ingrés o devolució de l’impost 
sobre societats (societats patrimonials), que figura a l’annex 
III d’aquesta Ordre. El número de justificant que ha de figu-
rar en el model esmentat és un nombre seqüencial els tres 
primers dígits del qual es corresponen amb el codi 225.

Model 206: document d’ingrés o devolució de l’impost 
sobre la renda de no residents (establiments permanents 
i entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a 
l’estranger amb presència en territori espanyol), que 
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figura als annexos I i II d’aquesta Ordre. El número de 
justificant que ha de figurar en el model esmentat és un 
nombre seqüencial els tres primers dígits del qual es cor-
responen amb el codi 206.

Cadascun dels documents d’ingrés o devolució consta 
d’un exemplar per a l’Administració, un altre per al decla-
rant i un altre per a l’entitat col·laboradora.

c) Sobre de retorn:
Per a la presentació dels models 200, 201 i 225 s’ha 

d’utilitzar el sobre de retorn aprovat a l’annex IV de l’Or-
dre HAC/1163/2004, de 14 d’abril, per la qual s’aproven els 
models de declaració liquidació de l’impost sobre socie-
tats i de l’impost sobre la renda de no residents correspo-
nent a establiments permanents i a entitats en règim 
d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb pre-
sència en territori espanyol per als períodes impositius 
iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2003, es 
dicten instruccions relatives al procediment de declaració 
i ingrés i s’estableixen les condicions generals i el proce-
diment per a la presentació telemàtica.

Dos. El model 200, que figura com a annex I 
d’aquesta Ordre, és aplicable, amb caràcter general, a tots 
els subjectes passius de l’impost sobre societats i a tots 
els contribuents per l’impost sobre la renda de no resi-
dents (establiments permanents i entitats en atribució de 
rendes constituïdes a l’estranger amb presència en terri-
tori espanyol) obligats a presentar i subscriure la declara-
ció per qualsevol d’aquests impostos, i el seu ús és obli-
gatori per als que no hagin d’utilitzar el model 225 i no 
puguin utilitzar el model 201.

Tres. El model 225, que figura com a annex III 
d’aquesta Ordre, és aplicable obligatòriament i exclusiva-
ment a les societats patrimonials que defineix el capítol VI 
del títol VII de la Llei de l’impost sobre societats (articles 
61 a 63). Les societats que tributin en règim de transpa-
rència fiscal, per aplicació de la disposició transitòria set-
zena de la Llei de l’impost sobre societats, han de conti-
nuar utilitzant el model 200 o 201 que els correspongui, 
mentre els sigui aplicable aquest règim.

Quatre. Tenint en compte les excepcions a què es 
refereixen els subapartats dos i tres anteriors, els subjec-
tes passius o contribuents poden utilitzar el model 201, 
que figura com a annex II d’aquesta Ordre, sempre que 
compleixin els requisits següents:

a) Que no estiguin obligats durant el 2005 a presentar 
declaracions liquidacions amb periodicitat mensual per l’im-
post sobre el valor afegit i per retencions a compte de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, de l’impost 
sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents, 
perquè el seu volum d’operacions  no ha superat, calculat 
d’acord amb el que disposa l’article 121 de la Llei 37/1992, de 
28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit (BOE del 
29), modificat per l’apartat dotze de l’article 6 de la Llei 55/
1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administrati-
ves i de l’ordre social (BOE del 30), la quantitat de 
6.010.121,04 euros durant l’any natural en què s’iniciï el perí-
ode impositiu que és objecte de declaració.

b) Que no tinguin l’obligació d’incloure a la base 
imposable del període impositiu objecte de declaració 
determinades rendes positives obtingudes per entitats no 
residents, en aplicació del que estableix l’article 107 de la 
Llei de l’impost sobre societats.

c) Que no estiguin obligats a portar la comptabilitat 
d’acord amb les normes que estableix el Banc d’Espanya.

d) Que no es tracti de subjectes passius de l’impost 
sobre societats que estan integrats en un grup fiscal, 
inclosos els de cooperatives, que tributin pel règim de 
consolidació fiscal que estableixen el capítol VII del títol 
VII de l’esmentada Llei de l’impost sobre societats i el 
Reial decret 1345/1992, de 6 de novembre, pel qual es dic-

ten normes per a l’adaptació de les disposicions que regu-
len la tributació sobre el benefici consolidat als grups de 
societats cooperatives («Butlletí Oficial de l’Estat» de 5 de 
desembre), respectivament.

e) Que no els sigui d’aplicació obligatòria el Pla de 
comptabilitat de les entitats asseguradores, aprovat pel 
Reial decret 2014/1997, de 26 de desembre («Butlletí Ofi-
cial de l’Estat» del 30).

f) Que no determinin la seva base imposable segons el 
règim de les entitats navilieres en funció del tonatge (capítol 
XVII del títol VII de la Llei de l’impost sobre societats).

g) Que no es tracti d’una entitat en règim d’atribució de 
rendes constituïda a l’estranger amb presència en territori 
espanyol, tal com les defineix l’article 38 del text refós de la 
Llei de l’impost sobre la renda de no residents. 

Segon.–Forma de presentació dels models 200, 201 i 225 
de declaració liquidació de l’impost sobre societats i de l’im-
post sobre la renda de no residents (establiments perma-
nents i entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a 
l’estranger amb presència en territori espanyol).

U. La declaració liquidació de l’impost sobre socie-
tats i de l’impost sobre la renda de no residents (establi-
ments permanents i entitats en règim d’atribució de ren-
des constituïdes a l’estranger amb presència en territori 
espanyol) s’ha de presentar d’acord amb el model que 
correspongui dels que aprova l’apartat anterior d’aquesta 
Ordre, signat pel declarant o pel seu representant legal o 
representants legals i degudament formalitzades totes les 
dades que l’afectin de les que s’hi recullen.

Dos. Igualment, són vàlids els models de declaració 
liquidació de l’impost sobre societats i de l’impost sobre 
la renda de no residents (establiments permanents) ajus-
tats als continguts dels models 201 i 225 que es generin 
exclusivament mitjançant la utilització del mòdul d’im-
pressió desenvolupat a aquests efectes per l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària.  

Els models generats d’aquesta manera s’han de pre-
sentar en el sobre de retorn del Programa d’ajuda aprovat 
per l’Ordre HAC/639/2002, de 21 de març, per la qual 
s’aproven els models de declaració liquidació de l’impost 
sobre societats i de l’impost sobre la renda de no resi-
dents corresponent a establiments permanents per als 
períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2001, es dicten instruccions relatives al pro-
cediment de declaració i ingrés i s’estableixen les condici-
ons generals i el procediment per a la seva presentació 
telemàtica («Butlletí Oficial de l’Estat» del 26). Les dades 
impreses en aquestes declaracions i en els seus docu-
ments d’ingrés o devolució corresponents prevalen sobre 
les alteracions o correccions manuals que puguin conte-
nir, per la qual cosa aquestes no produeixen efectes 
davant l’Administració tributària.

Tres. Els declarants obligats a portar la seva comptabi-
litat d’acord amb les normes que estableix el Banc d’Espa-
nya han de consignar les dades relatives al balanç i compte 
de pèrdues i guanys a les pàgines específiques que, en el 
model 200, s’incorporen per a aquests declarants, en substi-
tució de les que s’hi inclouen amb caràcter general. 

Així mateix, els declarants als quals sigui d’aplicació 
obligatòria el Pla de comptabilitat de les entitats assegura-
dores aprovat pel Reial decret 2014/1997, de 26 de desembre, 
han de consignar les dades relatives al balanç i compte de 
pèrdues i guanys a les pàgines específiques que, en el 
model 200, s’incorporen per a aquests declarants, en substi-
tució de les que s’hi inclouen amb caràcter general.

Quatre. El subjecte passiu o contribuent ha d’intro-
duir en el sobre de retorn que correspongui els docu-
ments següents, degudament emplenats:

a) Fotocòpia de la targeta del número d’identificació 
fiscal, en el cas de no disposar d’etiquetes identificatives.
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b) Exemplar per a l’Administració del model de 
declaració liquidació.

c) Exemplar per a l’Administració del document d’in-
grés o devolució que figura als annexos I, II o III, segons 
correspongui, d’aquesta Ordre.

d) Els subjectes passius de l’impost sobre societats 
que incloguin a la base imposable determinades rendes 
positives obtingudes per entitats no residents segons el 
que disposa l’article 107 de la Llei de l’impost sobre soci-
etats han de presentar, a més, les dades següents relati-
ves a cadascuna de les entitats no residents en territori 
espanyol:

Balanç i compte de pèrdues i guanys.
Justificació dels impostos satisfets respecte de la renda 

positiva que hagi de ser inclosa a la base imposable.
e) Els contribuents per l’impost sobre la renda de no 

residents (establiments permanents) hi han d’incloure, si 
s’escau, la memòria informativa a què es refereix la lletra 
b) de l’apartat 1 de l’article 18 de la Llei de l’impost sobre 
la renda de no residents.

f) Els subjectes passius o contribuents als quals hagi 
estat aprovada una proposta per a la valoració prèvia 
d’operacions efectuades entre persones o entitats vincu-
lades, despeses d’activitats de recerca i desenvolupa-
ment, de suport a la gestió i coeficient de subcapitalitza-
ció, l’informe a què fa referència l’article 28 del Reglament 
de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret
1777/2004, de 30 de juliol.

g) Els subjectes passius als quals sigui aplicable el 
que estableix l’article 15 o bé l’article 45, tots dos del 
Reglament de l’impost sobre societats, han de presentar 
la informació que preveuen els articles esmentats.

h) Comunicació de la materialització d’inversions 
anticipades i del seu sistema de finançament, realitzades 
amb càrrec a dotacions futures a la reserva per a inver-
sions a les Canàries, tal com disposa l’apartat 10 de l’arti-
cle 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del 
règim econòmic i fiscal de les Canàries («Butlletí Oficial 
de l’Estat» del 7).

Tercer.–Llocs de presentació i ingrés dels models 200, 
201 i 225 de declaració liquidació de l’impost sobre socie-
tats i de l’impost sobre la renda de no residents (establi-
ments permanents i entitats en règim d’atribució de ren-
des amb presència en territori espanyol).

U. Quan presentin la declaració liquidació, els subjec-
tes passius o contribuents han d’ingressar el deute tributari 
resultant de l’autoliquidació practicada, amb l’única excep-
ció de les entitats integrades en un grup fiscal, inclosos els 
de cooperatives, que tributin pel règim fiscal especial que 
estableixen el capítol VII del títol VII de la Llei de l’impost 
sobre societats i el Reial decret 1345/1992, respectivament.

Per a la realització de l’ingrés del deute tributari resul-
tant de l’autoliquidació practicada, s’ha d’utilitzar el docu-
ment d’ingrés o devolució corresponent dels que figuren 
als annexos I, II i III d’aquesta Ordre.

La presentació i ingrés resultant de l’autoliquidació 
per l’impost sobre societats o per l’impost sobre la renda 
de no residents (establiments permanents i entitats en 
règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger 
amb presència en territori espanyol) practicada mitjan-
çant els models 200, 201 o 225 s’ha d’efectuar en qualse-
vol de les entitats col·laboradores en la gestió recaptadora 
(bancs, caixes d’estalvis o cooperatives de crèdit) situa-
des en el territori espanyol, per a la qual cosa és necessari 
que la declaració porti adherides les etiquetes identificati-
ves corresponents facilitades per l’AEAT.

Dos. El document d’ingrés o devolució corresponent 
dels que figuren als annexos I, II i III d’aquesta Ordre ha de 
ser utilitzat pel subjecte passiu o contribuent quan, de 
l’autoliquidació practicada per aquest escaigui la devolu-

ció, que s’ha de realitzar mitjançant transferència bancà-
ria, sense perjudici que es pugui ordenar la realització de 
la devolució mitjançant l’emissió d’un xec barrat del Banc 
d’Espanya quan aquesta no es pugui fer mitjançant trans-
ferència bancària.

La presentació dels models 200, 201 i 225, el resultat dels 
quals sigui per retornar, s’ha d’efectuar en qualsevol entitat 
col·laboradora situada en territori espanyol, en què el sub-
jecte passiu o contribuent tingui un compte obert a nom seu, 
en què vulgui rebre l’import de la devolució, per a la qual 
cosa és necessari que la declaració porti adherides les eti-
quetes identificatives corresponents facilitades per l’AEAT.

Tres. No obstant el que disposa el subapartat anterior, 
quan el subjecte passiu o contribuent no tingui un compte 
obert en cap entitat col·laboradora situada en territori espa-
nyol, es pot fer constar aquesta circumstància adjuntant a la 
declaració un escrit dirigit al delegat de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària a la demarcació territorial de la 
qual tingui el domicili fiscal el subjecte passiu o contribuent. 
En vista d’això, i amb les comprovacions prèvies pertinents, 
el delegat ha d’ordenar, si escau, la realització de la devolu-
ció corresponent mitjançant l’emissió d’un xec barrat del 
Banc d’Espanya. En els supòsits de subjectes passius o con-
tribuents les funcions de gestió dels quals estiguin atribuï-
des a alguna de les unitats de gestió de grans empreses o a 
la Unitat Central de Gestió de Grans Empreses, l’escrit s’ha 
d’adreçar, en el primer cas, al delegat especial de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària que correspongui al seu 
domicili fiscal i, en el segon cas, al cap de l’Oficina Nacional 
d’Inspecció.

En aquest supòsit, així com quan el subjecte passiu o 
contribuent no pugui presentar la declaració a través 
d’entitats col·laboradores segons el que disposa l’últim 
paràgraf del subapartat anterior, els models 200, 201 i 225 
de declaració liquidació s’han de presentar directament, 
mitjançant lliurament personal, a la delegació de l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària o qualsevol de les 
seves administracions dependents a la demarcació terri-
torial de la qual tingui el domicili fiscal el subjecte passiu 
o contribuent, o bé a la unitat de gestió de grans empre-
ses que, si s’escau, correspongui, de les que esmenta el 
paràgraf anterior.

Quatre. De la mateixa manera, el document d’ingrés 
o devolució corresponent dels que figuren als annexos I, 
II i III d’aquesta Ordre ha de ser utilitzat pel subjecte pas-
siu o contribuent que renunciï a la devolució resultant de 
l’autoliquidació practicada, o si en el període impositiu no 
hi ha líquid per ingressar o per retornar. S’han d’entendre 
incloses en aquest supòsit, en tot cas, les entitats integra-
des en un grup fiscal, inclosos els de cooperatives, que 
tributin pel règim fiscal de consolidació que estableixen el 
capítol VII del títol VII de la Llei de l’impost sobre societats 
i el Reial decret 1345/1992, respectivament.

En aquests supòsits, els models 200, 201 i 225 de 
declaració liquidació s’han de presentar als llocs expres-
sats a l’últim paràgraf del subapartat tres anterior. La pre-
sentació es pot realitzar directament, mitjançant lliura-
ment personal a les oficines esmentades, o per correu 
certificat adreçat a aquestes.

Cinc. Per a la presentació dels models 200, 201 i 225 
de declaració liquidació, en els supòsits d’aplicació de 
l’article 18 del Concert econòmic amb la Comunitat Autò-
noma del País Basc, aprovat per la Llei 12/2002, de 23 de 
maig (BOE del 24), o de l’article 22 del Conveni econòmic 
entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra, en la redac-
ció que en fa la Llei 25/2003, de 15 de juliol (BOE del 16), 
s’han de seguir les regles següents:

Primera. Per als declarants que tributin conjunta-
ment a l’Administració de l’Estat i a les diputacions forals 
del País Basc i estiguin sotmesos a la normativa de l’Estat, 
el lloc de presentació és la delegació de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària o qualsevol de les administra-
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cions que en depenen que correspongui al seu domicili 
fiscal, o bé la Unitat Central de Gestió de Grans Empreses 
de l’Oficina Nacional d’Inspecció o la unitat de gestió de 
grans empreses de la Delegació Especial de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària corresponent al seu 
domicili fiscal i, a més, la diputació foral de cadascun dels 
territoris en què operin.

Segona. Per als declarants que tributin conjuntament a 
l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Foral de Navarra i 
estiguin sotmesos a la normativa de l’Estat, el lloc de pre-
sentació és la delegació de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària o qualsevol de les administracions que en depe-
nen que correspongui al seu domicili fiscal, o bé la Unitat 
Central de Gestió de Grans Empreses de l’Oficina Nacional 
d’Inspecció o la unitat de gestió de grans empreses de la 
delegació especial de l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària corresponent al seu domicili fiscal i, a més, l’Adminis-
tració de la Comunitat Foral de Navarra.

Sis. Els subjectes passius de l’impost sobre societats 
que estiguin acollits al sistema de compte corrent en 
matèria tributària que regula el Reial decret 1108/1999, de 
25 de juny («Butlletí Oficial de l’Estat» de 7 de juliol), han 
de presentar el model 200, 201 o 225 corresponent d’acord 
amb les regles que preveu l’apartat sisè de l’Ordre de 30 
de setembre de 1999, per la qual s’aprova el model de sol-
licitud d’inclusió en el sistema de compte corrent en 
matèria tributària, s’estableix el lloc de presentació de les 
declaracions tributàries que generin deutes o crèdits que 
s’hagin d’anotar en el compte corrent tributari esmentat i 
es desplega el que disposa el Reial decret 1108/1999, de 25 
de juny, pel qual es regula el sistema de compte corrent 
en matèria tributària («Butlletí Oficial de l’Estat» d’1 d’oc-
tubre) i, si s’escau, de conformitat amb el que estableix 
l’Ordre de 22 de desembre de 1999, per la qual s’estableix 
el procediment per a la presentació telemàtica de les 
declaracions liquidacions que generin deutes o crèdits 
que s’hagin d’anotar en el compte corrent en matèria tri-
butària («Butlletí Oficial de l’Estat» del 29).

Quart.–Àmbit d’aplicació del sistema de presentació 
telemàtica de declaracions de l’impost sobre societats i de 
l’impost sobre la renda de no residents corresponent a 
establiments permanents i entitats en règim d’atribució 
de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en 
territori espanyol. 

U. La presentació telemàtica de declaracions de l’im-
post sobre societats i de l’impost sobre la renda de no 
residents pot ser efectuada pels subjectes passius de l’im-
post sobre societats i pels contribuents de l’impost sobre 
la renda de no residents corresponent a establiments per-
manents i entitats en règim d’atribució de rendes consti-
tuïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol 
que puguin o hagin d’utilitzar el model 200 de declaració 
liquidació aprovat per aquesta Ordre.

No obstant això, no poden efectuar la presentació 
telemàtica del model 200 de declaració liquidació:

1. Els subjectes passius o contribuents que hagin 
d’adjuntar a la declaració qualssevol documents, sol-
licituds o manifestacions d’opcions no previstes expres-
sament en el mateix model de declaració.

En particular, no poden efectuar la presentació telemà-
tica de declaracions els subjectes passius o contribuents que 
hagin d’adjuntar a la declaració els documents que s’indi-
quen a les lletres d), e), f), g) i h) del subapartat quatre de 
l’apartat segon d’aquesta Ordre ni, en els casos en què la 
declaració resulti per retornar, els que sol·licitin la devolució 
mitjançant un xec barrat del Banc d’Espanya.

2. Els declarants que tributin conjuntament a l’Admi-
nistració de l’Estat i a les diputacions forals del País Basc i a 
la Comunitat Foral de Navarra no poden efectuar la presen-
tació telemàtica de les declaracions que s’hagin de presen-

tar davant les diputacions forals del País Basc i la Comunitat 
Foral de Navarra. En sentit contrari, sí que poden efectuar la 
presentació telemàtica de les declaracions que s’hagin de 
presentar davant l’Administració de l’Estat.

Dos. La presentació telemàtica de declaracions de 
l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no 
residents també pot ser efectuada pels subjectes passius 
de l’impost sobre societats i pels contribuents de l’impost 
sobre la renda de no residents corresponent a establi-
ments permanents que puguin utilitzar el model 201 de 
declaració liquidació simplificada aprovat per aquesta 
Ordre, llevat que no puguin utilitzar el programa d’ajuda a 
què es refereix l’apartat cinquè següent.

Tres. Així mateix, les societats patrimonials poden 
presentar per via telemàtica les seves declaracions de 
l’impost sobre societats, model 225, llevat que no puguin 
utilitzar el programa d’ajuda a què es refereix l’apartat 
cinquè següent.

Quatre. Les persones o entitats autoritzades a presen-
tar per via telemàtica declaracions en representació de ter-
ceres persones, d’acord amb el que disposen el Reial decret 
1377/2002, de 20 de desembre («Butlletí Oficial de l’Estat» 
del 21), que desenvolupa la col·laboració social en la gestió 
dels tributs per a la presentació telemàtica de declaracions, 
comunicacions i altres documents tributaris, i l’Ordre HAC/
1398/2003, de 27 de maig, per la qual s’estableixen els supò-
sits i les condicions en què es pot fer efectiva la col·laboració 
social en la gestió dels tributs, i aquesta s’estén expressa-
ment a la presentació telemàtica de determinats models de 
declaració i altres documents tributaris, poden fer ús de la 
facultat esmentada, respecte de les declaracions que s’apro-
ven en aquesta Ordre.

Cinc. A partir del 30 de juny de 2006 no es pot efec-
tuar la presentació telemàtica de la declaració de l’impost 
sobre societats i de l’impost sobre la renda de no resi-
dents corresponent a establiments permanents i entitats 
en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger 
amb presència en territori espanyol (models 200, 201 i 
225) que preveu aquesta Ordre. Transcorreguda aquesta 
data, s’ha d’efectuar la presentació de la declaració mit-
jançant el model d’imprès corresponent.

Cinquè.–Condicions generals per a la presentació tele-
màtica de les declaracions de l’impost sobre societats i de 
l’impost sobre la renda de no residents corresponent a 
establiments permanents i entitats en règim d’atribució 
de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en 
territori espanyol.

U. Requisits per a la presentació telemàtica de decla-
racions de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la 
renda de no residents corresponent a establiments per-
manents i entitats en règim d’atribució de rendes consti-
tuïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol. 
La presentació telemàtica de les declaracions està sub-
jecta a les condicions següents:

1r. El declarant ha de disposar de número d’identifi-
cació fiscal (NIF).

2n. El declarant ha de tenir instal·lat en el navegador 
un certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica Nacio-
nal de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, o qual-
sevol altre certificat electrònic admès per l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, d’acord amb el que estableix 
l’Ordre HAC/1181/2003, de 12 de maig, per la qual s’esta-
bleixen normes específiques sobre l’ús de la signatura 
electrònica en les relacions tributàries per mitjans electrò-
nics, informàtics i telemàtics amb l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària (BOE del 15). Si la presentació tele-
màtica la realitza una persona o entitat autoritzada per 
presentar declaracions en representació de terceres per-
sones, és aquesta persona o entitat autoritzada qui ha de 
tenir instal·lat al navegador el seu certificat d’usuari.
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3r. Per fer la presentació telemàtica de la declaració 
de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de 
no residents corresponent a establiments permanents i 
entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’es-
tranger amb presència en territori espanyol (model 200), 
el subjecte passiu o contribuent s’ha de connectar amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària a l’adreça 
https://aeat.es per descarregar un programa que permet 
formalitzar i transmetre les dades fiscals dels formularis 
que apareixen a la pantalla de l’ordinador i que estan 
ajustats al contingut de l’esmentat model aprovat per 
aquesta Ordre, o bé transmetre amb el mateix programa 
un fitxer de les mateixes característiques que el que es 
genera emplenant els formularis esmentats.

Per efectuar la presentació telemàtica de la declaració 
de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de 
no residents corresponent a establiments permanents 
(model 201), o la de l’impost sobre societats per a socie-
tats patrimonials (model 225), el subjecte passiu o contri-
buent ha d’utilitzar prèviament un programa d’ajuda per 
obtenir el fitxer amb la declaració  que s’ha de transmetre. 
Aquest programa pot ser el programa d’ajuda per al 
model 201 o el model 225 elaborats per l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària o un altre que obtingui un fitxer 
amb el mateix format.

Dos. Simultaneïtat de l’ingrés i la presentació tele-
màtica de la declaració. Si es tracta de declaracions per  
ingressar, la transmissió telemàtica de la declaració s’ha 
de fer en la mateixa data en què tingui lloc l’ingrés resul-
tant. No obstant això, en cas que hi hagi dificultats tècni-
ques que impedeixin efectuar la transmissió telemàtica 
de la declaració en la mateixa data de l’ingrés, es pot fer 
la transmissió telemàtica fins al segon dia hàbil següent al 
de l’ingrés.

Tres. Presentació de declaracions amb deficiències 
de tipus formal. En els casos en què es detectin anomalies 
de tipus formal en la transmissió telemàtica de declaraci-
ons, el mateix sistema ho posa en coneixement del decla-
rant mitjançant els missatges d’error corresponents, per-
què procedeixi a esmenar-les.

Sisè.–Procediment per a la presentació telemàtica de les 
declaracions de l’impost sobre societats i de l’impost sobre 
la renda de no residents corresponent a establiments per-
manents i entitats en règim d’atribució de rendes constituï-
des a l’estranger amb presència en territori espanyol.

U. Si es tracta de declaracions per ingressar, el pro-
cediment que s’ha de seguir per presentar-les és el 
següent:

1r. El declarant s’ha de posar en comunicació amb 
l’entitat col·laboradora per via telemàtica o acudint a les 
seves oficines per efectuar l’ingrés corresponent i facilitar 
les dades següents:

NIF del subjecte passiu o contribuent (9 caràcters).
Període a què correspon la declaració = 0A (zero A).
Document d’ingrés o devolució:
Impost sobre societats = 200. Exercici fiscal 2004.
Impost sobre societats = 201. Exercici fiscal 2004.
Impost sobre societats (societats patrimonials) = 225. 

Exercici fiscal 2004.
Impost sobre la renda de no residents (establiments 

permanents i entitats en règim d’atribució de rendes 
constituïdes a l’estranger amb presència en territori espa-
nyol) = 206. Exercici fiscal: 2004.

Tipus d’autoliquidació = «I» ingrés.
Import a ingressar (ha de ser més gran que zero), 

expressat en euros.

L’entitat col·laboradora, una vegada comptabilitzat 
l’import, ha d’assignar un número de referència complet 

(NRC) que genera informàticament mitjançant un sistema 
criptogràfic que relaciona de forma unívoca l’NRC amb 
l’import que s’ha d’ingressar. 

Alhora, ha de remetre o lliurar, segons la forma de trans-
missió de les dades, un rebut que ha de contenir com a 
mínim les dades que assenyala l’annex IV d’aquesta Ordre.

No obstant això, els subjectes passius de l’impost 
sobre societats que estiguin acollits al sistema de compte 
corrent en matèria tributària han de tenir en compte el 
procediment que estableix l’Ordre de 22 de desembre de 
1999, per la qual s’estableix el procediment per a la pre-
sentació telemàtica de les declaracions liquidacions que 
generin deutes o crèdits que s’hagin d’anotar en el 
compte corrent en matèria tributària.

2n. El declarant, una vegada realitzada l’operació 
anterior, s’ha de posar en comunicació amb l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària a través d’Internet o de 
qualsevol altra via equivalent que permeti la connexió, a 
l’adreça: https://aeat.es. Una vegada seleccionat el con-
cepte fiscal i el tipus de declaració que s’ha de transmetre, 
ha d’introduir l’NRC subministrat per l’entitat col-
laboradora, llevat que estigui acollit al sistema de compte 
corrent en matèria tributària.

3r. A continuació, ha de procedir a transmetre la 
declaració corresponent amb la signatura electrònica 
generada en seleccionar el 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.

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

4t. Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària li retorna en pantalla les dades 
del document d’ingrés o devolució, model 200, 201, 206 o 
225 segons correspongui, validat per un codi electrònic 
de 16 caràcters, a més de la data i l’hora de presentació.

En el cas que la presentació sigui rebutjada es mostra 
en pantalla la descripció dels errors detectats. En aquest 
cas, s’ha de procedir a esmenar-los amb el programa 
d’ajuda amb què es va generar el fitxer, o en els formula-
ris d’entrada, o repetint la presentació si l’error és originat 
per un altre motiu.

El presentador ha d’imprimir i conservar la declaració 
acceptada, així com, si s’escau, el document d’ingrés o 
devolució, degudament validats amb el codi electrònic 
corresponent.

Dos. Si el resultat de la declaració és per retornar, 
tant amb sol·licitud de devolució com amb renúncia, així 
com si en el període impositiu no hi ha líquid per ingres-
sar o per tornar, es procedeix de la manera següent:

1r. El declarant s’ha de posar en comunicació amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària a través d’Inter-
net o de qualsevol altra via equivalent que permeti la conne-
xió, a l’adreça: https://aeat.es, una vegada seleccionat el 
concepte fiscal i el tipus de declaració que es transmet.

2n. A continuació, s’ha de procedir a transmetre la 
declaració corresponent amb la signatura electrònica 
generada en seleccionar el 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.

Si el presentador és una persona o una entitat autorit-
zada per presentar declaracions en representació de ter-
ceres persones, es requereix una única signatura, la cor-
responent al seu certificat.

3r. Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària li retorna en pantalla les dades del 
document d’ingrés o devolució, model 200, 201, 225 o 206 
segons correspongui, validat amb un codi electrònic de 16 
caràcters, a més de la data i l’hora de presentació.
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En el supòsit que la presentació sigui rebutjada es 
mostra en pantalla la descripció dels errors detectats. En 
aquest cas, s’ha de procedir a esmenar-los amb el pro-
grama d’ajuda amb què es va generar el fitxer, o en els 
formularis d’entrada, o repetint la presentació, si l’error és 
originat per un altre motiu.

El presentador ha d’imprimir i conservar la declaració 
acceptada, així com el document d’ingrés o devolució 
degudament validat amb el codi electrònic corresponent.

Setè.–Termini de presentació dels models 200, 201 i 
225 de declaració liquidació de l’impost sobre societats i 
de l’impost sobre la renda de no residents (establiments 
permanents i entitats en règim d’atribució de rendes 
constituïdes a l’estranger amb presència en territori espa-
nyol) per mitjà de paper imprès o per via telemàtica.

U. D’acord amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 
136 de la Llei de l’impost sobre societats, els models 200, 
201 i 225 de declaració liquidació de l’impost sobre socie-
tats aprovats a l’apartat primer d’aquesta Ordre s’han de 
presentar en el termini dels 25 dies naturals següents als 
sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

Els subjectes passius el termini de declaració dels 
quals s’hagi iniciat abans de l’entrada en vigor d’aquesta 
Ordre, d’acord amb el que disposa el paràgraf anterior, 
han de presentar la declaració dins dels 25 dies naturals 
següents a l’entrada en vigor d’aquesta mateixa Ordre, 
llevat que optin per presentar la declaració utilitzant els 
models continguts a l’Ordre HAC/1163/2004, de 14 d’abril, 
que va aprovar els aplicables als períodes impositius ini-
ciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2003, cas en 
què el termini de presentació és el que assenyala el parà-
graf anterior.

Dos. D’acord amb el que disposen els articles 21 i 38 
de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, el 
model 200 de declaració liquidació de l’impost sobre la 
renda de no residents (establiments permanents i entitats 
en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger 
amb presència en territori espanyol) i el model 201 de 
declaració liquidació de l’impost sobre la renda de no 
residents (establiments permanents) aprovats a l’apartat 
primer d’aquesta Ordre s’han de presentar en el termini 
dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a 
la conclusió del període impositiu.

No obstant això, quan de conformitat amb el que esta-
bleix l’apartat 2 de l’article 20 de la Llei de l’impost sobre 
la renda de no residents s’entengui tancat el període 
impositiu pel cessament en l’activitat d’un establiment 
permanent o, d’una altra manera, es realitzi la desafecta-
ció de la inversió en el seu moment efectuada respecte de 
l’establiment permanent, així com en els casos en què es 
produeixi la transmissió de l’establiment permanent a 
una altra persona física o entitat, aquells en què la casa 
central traslladi la seva residència, i quan mori el titular de 
l’establiment permanent, el termini de presentació és 
d’un mes a partir de la data en què es produeixi qualsevol 
dels supòsits que esmenta aquest paràgraf. 

Així mateix, les entitats en règim d’atribució de rendes 
constituïdes a l’estranger amb presència en territori espa-
nyol, en cas que cessin en la seva activitat, disposen del 
termini d’un mes a partir de la data en què es produeixi el 
cessament per presentar la declaració liquidació de l’im-
post sobre la renda de no residents.

Els contribuents a què es refereix aquest subapartat, 
el termini de declaració dels quals s’hagi iniciat amb ante-
rioritat a la data d’entrada en vigor de la present Ordre, 
han de presentar la declaració dins dels vint-i-cinc dies 
naturals següents a l’esmentada data, llevat que optin per 
presentar la declaració utilitzant els models que conté 
l’Ordre HAC/1163/2004, de 14 d’abril, abans esmentada, 
cas en què el termini de presentació és el que assenyalen 
els paràgrafs anteriors, segons correspongui.

Vuitè.–Aprovació del model 220 de declaració liquida-
ció de l’impost sobre societats per als grups fiscals, inclo-
sos els de cooperatives, que tributin pel règim de consoli-
dació fiscal que estableixen el capítol VII del títol VII de la 
Llei de l’impost sobre societats i el Reial decret 1345/1992, 
de 6 de novembre, respectivament.

S’aprova el model de declaració liquidació i el seu 
document d’ingrés o devolució, per als períodes imposi-
tius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2004, 
corresponent als grups fiscals, inclosos els de cooperati-
ves, que tributin pel règim fiscal especial que estableixen 
el capítol VII del títol VII de l’esmentada Llei de l’impost 
sobre societats i el Reial decret 1345/1992, de 6 de novem-
bre, respectivament, consistent en: 

a) Declaració liquidació per l’impost sobre societats:
Model 220: declaració liquidació de l’impost sobre 

societats-règim de consolidació fiscal, que figura a l’an-
nex V d’aquesta Ordre.

Aquest model consta d’un exemplar per a l’Adminis-
tració i un altre per al declarant.

b) Document d’ingrés o devolució:
Model 220: document d’ingrés o devolució de l’impost 

sobre societats-règim de consolidació fiscal, que figura a l’an-
nex V d’aquesta Ordre. El número de justificant que ha de figu-
rar en el model esmentat és un número seqüencial els tres 
primers dígits del qual es corresponen amb el codi 220. 

El document d’ingrés o devolució consta d’un exem-
plar per a l’Administració, un altre per al declarant i un 
altre per a l’entitat col·laboradora.

c) Sobre de retorn:
Per a la presentació del model 220 s’ha d’utilitzar el sobre 

de retorn que aprova l’annex IV de l’Ordre HAC/958/2003,
de 10 d’abril, per la qual s’aproven els models de declara-
ció liquidació de l’impost sobre societats i de l’impost 
sobre la renda de no residents corresponents a establi-
ments permanents per als períodes impositius iniciats 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2002, es dicten 
instruccions relatives al procediment de declaració i 
ingrés i s’estableixen les condicions generals i el procedi-
ment per a la seva presentació telemàtica.

Novè.–Forma de presentació del model 220 de decla-
ració liquidació de l’impost sobre societats.

U. La declaració liquidació de l’impost sobre socie-
tats corresponent als grups fiscals, inclosos els de coope-
ratives, que tributin pel règim de consolidació fiscal que 
estableixen el capítol VII del títol VII de l’esmentada Llei de 
l’impost sobre societats i el Reial decret 1345/1992, de 6 
de novembre, respectivament, s’ha de presentar d’acord 
amb el model que aprova l’apartat anterior d’aquesta 
Ordre, signat pel representant legal o representants legals 
de la societat dominant o entitat capçalera de grup i degu-
dament consignades totes les dades que l’afectin de les 
que s’hi recullen.

Dos. Les societats dominants o entitats capçalera dels 
grups han de presentar, juntament amb el model 220 de 
declaració liquidació, una fotocòpia de les declaracions 
liquidacions en règim de tributació individual, a què es refe-
reix el subapartat següent, de cadascuna de les societats 
integrants del grup, inclosa la declaració liquidació de la 
societat dominant o de l’entitat capçalera de grup.

No obstant això, si la presentació de les declaracions 
individuals s’ha efectuat per via telemàtica, s’ha de fer 
constar, a l’apartat corresponent del model 220, el codi 
electrònic de cadascuna d’elles.

Tres. Les declaracions liquidacions que, de conformitat 
amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 65 de la Llei de 
l’impost sobre societats, estan obligades a formular cadas-
cuna de les societats integrants del grup, fins i tot la domi-
nant o entitat capçalera del grup, s’han de formular en el 
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model 200, que s’ha d’emplenar en tots els seus punts, fins 
a xifrar els imports líquids teòrics que en règim de tributació 
individual haurien de ser ingressats o percebuts per les enti-
tats respectives. Així mateix, quan en la liquidació contin-
guda en les declaracions esmentades resulti una base impo-
sable negativa o igual a zero, en els fulls dels models 200 
s’han de consignar, no obstant això, totes les dades relatives 
a bonificacions i deduccions.

Quatre. La societat dominant o entitat capçalera de 
grup ha d’introduir en el sobre de retorn els documents 
següents, degudament emplenats:

a) Fotocòpia de la targeta del número d’identificació 
fiscal de la societat dominant o entitat capçalera de grup, 
en el cas de no disposar d’etiquetes identificatives.

b) Exemplar per a l’Administració del model de 
declaració liquidació.

c) Les fotocòpies de les declaracions en règim de 
tributació individual, model 200, quan escaigui, d’acord 
amb el que disposa el subapartat dos d’aquest apartat.

d) Exemplar per a l’Administració del document d’in-
grés o devolució que figura a l’annex V d’aquesta Ordre.

Desè.–Llocs de presentació i ingrés del model 220 de 
declaració liquidació de l’impost sobre societats.

U. Quan es presenti la declaració liquidació, la socie-
tat dominant o entitat capçalera de grup ha d’ingressar el 
deute tributari resultant de l’autoliquidació practicada, 
utilitzant el document d’ingrés o devolució que figura a 
l’annex V d’aquesta Ordre.

La presentació i ingrés resultant de l’autoliquidació 
per l’impost sobre societats practicada mitjançant el 
model 220 s’ha d’efectuar en qualsevol de les entitats col-
laboradores en la gestió recaptadora (bancs, caixes d’es-
talvis o cooperatives de crèdit) situades en el territori 
espanyol, per a la qual cosa és necessari que la declaració 
porti adherides les etiquetes identificatives corresponents 
facilitades per l’AEAT.

Dos. El mateix document d’ingrés o devolució l’ha 
d’utilitzar la societat dominant o entitat capçalera de grup 
quan de l’autoliquidació practicada per aquesta escaigui 
la devolució, que s’ha de realitzar mitjançant una transfe-
rència bancària, sense perjudici que es pugui ordenar la 
realització de la devolució mitjançant l’emissió d’un xec 
barrat del Banc d’Espanya quan no es pugui fer mitjan-
çant una transferència bancària.

La presentació del model 220 el resultat del qual sigui 
per retornar s’ha d’efectuar en qualsevol entitat col-
laboradora situada en el territori espanyol en què la so-
cietat dominant o entitat capçalera de grup tingui compte 
obert a nom seu on vulgui rebre l’import de la devolució, 
per a la qual cosa és necessari que la declaració porti 
adherides les etiquetes identificatives corresponents faci-
litades per l’AEAT. 

Tres. No obstant el que disposa el subapartat anterior, 
quan la societat dominant o entitat capçalera de grup no 
tingui compte obert en cap entitat col·laboradora situada en 
territori espanyol, es pot fer constar aquesta circumstància 
adjuntant a la declaració un escrit adreçat al delegat de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària a la demarcació 
territorial de la qual la societat dominant o entitat capçalera 
del grup tingui el domicili fiscal. En vista d’això i amb les 
comprovacions prèvies pertinents, el delegat ha d’ordenar, 
si escau, la realització de la devolució corresponent mitjan-
çant l’emissió d’un xec barrat del Banc d’Espanya. Si les 
funcions de gestió del grup estan atribuïdes a una unitat de 
gestió de grans empreses o a la Unitat Central de Gestió de 
Grans Empreses, l’escrit s’ha d’adreçar, en el primer cas, al 
delegat especial de l’Agència Estatal d’Administració Tributà-
ria que correspongui al seu domicili fiscal i, en el segon cas, 
al cap de l’Oficina Nacional d’Inspecció.

En aquest cas, i també quan l’entitat no pugui presen-
tar la declaració a través d’entitats col·laboradores segons 

el que disposa l’últim paràgraf del subapartat anterior, el 
model 220 s’ha de presentar directament, mitjançant lliu-
rament personal, a la delegació de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària o qualsevol de les seves administra-
cions dependents a la demarcació territorial de la qual 
tingui el domicili fiscal la societat dominant o entitat cap-
çalera de grup, o bé a la unitat de gestió de grans empre-
ses que, si s’escau, correspongui, de les esmentades al 
paràgraf anterior.

Quatre. De la mateixa manera, el document d’ingrés 
o devolució esmentat en els subapartats anteriors l’ha 
d’utilitzar la societat dominant o entitat capçalera de grup 
si en el període no s’ha meritat cap quota i no hi ha líquid 
per ingressar o per retornar, així com en el cas en què el 
grup renunciï a la devolució resultant de l’autoliquidació 
practicada.

En aquests supòsits, el model 220 de declaració liqui-
dació s’ha de presentar en els mateixos llocs expressats a 
l’últim paràgraf del subapartat tres anterior. La presenta-
ció es pot fer directament, mitjançant lliurament personal 
a les oficines esmentades, o per correu certificat adreçat a 
a aquestes oficines.

Cinc. Per a la presentació de la declaració, en els 
casos en què, d’acord amb el que disposa el Concert eco-
nòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc o en el 
Conveni econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de 
Navarra, el grup estigui subjecte al règim de consolidació 
fiscal corresponent a l’Administració de l’Estat i hagi de 
tributar conjuntament a les dues administracions, estatal 
i foral, s’han de seguir les regles següents:

Primera. Les societats dominants o entitats capça-
lera dels grups han de presentar la declaració a la delega-
ció de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o qual-
sevol de les seves administracions dependents a la 
demarcació territorial de la qual tingui el domicili fiscal la 
societat dominant o entitat capçalera de grup fiscal, o bé 
a la Unitat Central de Gestió de Grans Empreses de l’Ofi-
cina Nacional d’Inspecció o a la Unitat de Gestió de Grans 
Empreses de la respectiva delegació especial de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, en funció de quina 
d’aquestes unitats tingui atribuïdes les funcions de gestió 
del grup. També s’ha de presentar la declaració a les dipu-
tacions forals i, si s’escau, Comunitat Foral que corres-
pongui, i efectuar davant cadascuna de les administra-
cions esmentades l’ingrés o sol·licitar la devolució que, 
per aplicació del que disposen l’article 20 del Concert eco-
nòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc i l’arti-
cle 27 del Conveni econòmic entre l’Estat i la Comunitat 
Foral de Navarra, sigui procedent.

Segona. Les societats integrants del grup han de 
presentar, al seu torn, les declaracions en règim de tribu-
tació individual, model 200, a què es refereix el subapar-
tat tres de l’apartat novè d’aquesta Ordre, davant la dele-
gació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en 
qualsevol de les seves administracions dependents a la 
demarcació territorial de la qual tinguin el domicili fiscal o 
davant la Unitat Central de Gestió de Grans Empreses o la 
respectiva Unitat de Gestió de Grans Empreses, segons 
l’adscripció a una Unitat o l’altra i, a més, davant les dipu-
tacions forals del País Basc i, si s’escau, Administració de 
la Comunitat Foral de Navarra de cadascun dels territoris 
en què operin.

Sis. En cas que la societat dominant o entitat capça-
lera de grup estigui acollida al sistema de compte corrent 
en matèria tributària que regula el Reial decret 1108/1999, 
de 25 de juny, ha de presentar el model 220 corresponent 
d’acord amb les regles que preveu l’apartat sisè de l’Or-
dre de 30 de setembre de 1999, per la qual s’aprova el 
model de sol·licitud d’inclusió en el sistema de compte 
corrent en matèria tributària, s’estableix el lloc de presen-
tació de les declaracions tributàries que generin deutes o 
crèdits que s’hagin d’anotar a l’esmentat compte corrent 
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tributari i es desplega el que disposa el Reial decret 1108/
1999, de 25 de juny, pel qual es regula el sistema de 
compte corrent en matèria tributària i, si s’escau, de con-
formitat amb el que disposa l’Ordre de 22 de desembre de 
1999, per la qual s’estableix el procediment per a la pre-
sentació telemàtica de les declaracions liquidacions que 
generin deutes o crèdits que s’hagin d’anotar en el 
compte corrent en matèria tributària.

Onzè.–Termini de presentació del model 220 de decla-
ració liquidació de l’impost sobre societats.

D’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 82 
de la Llei de l’impost sobre societats, el model 220 de 
declaració liquidació que aprova l’apartat vuitè d’aquesta 
Ordre s’ha de presentar dins el termini corresponent a la 
declaració en règim de tributació individual de la societat 
dominant o entitat capçalera de grup.

Disposició addicional primera. Pagaments fraccionats 
de l’impost sobre societats. 

Primer. Les entitats que, d’acord amb el que preveu 
l’Ordre HAC/540/2003, de 10 de març, per la qual s’apro-
ven els models 202, 218 i 222 per efectuar els pagaments 
fraccionats a compte de l’impost sobre societats i de l’im-
post sobre la renda de no residents corresponent a esta-
bliments permanents i entitats en règim d’atribució de 
rendes constituïdes a l’estranger amb presència en terri-
tori espanyol («Butlletí Oficial de l’Estat» del 14), estiguin 
obligades a presentar, perquè tenen la consideració de 
gran empresa, el model 218 (Pagament fraccionat. Grans 
empreses) i els sigui d’aplicació l’escala de gravamen que 
estableix l’article 114 de la Llei de l’impost sobre societats, 
han d’emplenar el model 218 amb les especialitats 
següents:

Clau (05): «Percentatge». El percentatge aplicable 
s’obté de la manera següent:

Si la quantitat calculada com a base del pagament 
fraccionat a cadascun dels períodes d’abril, octubre o 
desembre (clau 04) no supera la quantia resultant de mul-
tiplicar 120.202,41 euros per la proporció en què estigui el 
nombre de dies de durada del període impositiu entre 365 
dies, s’aplica el percentatge del 21 per cent sobre l’es-
mentada base.

Si la quantitat calculada com a base del pagament 
fraccionat a cadascun dels períodes d’abril, octubre o 
desembre (clau 04) supera la quantia resultant de multi-
plicar 120.202,41 euros per la proporció en què estigui el 
nombre de dies de durada del període impositiu entre 365 
dies, és aplicable el percentatge del 21 per cent a l’esmen-
tada quantia i el 25 per cent a l’excés sobre aquesta.

Clau (06): «Resultat». Es determina de la manera 
següent:

Si la quantitat calculada com a base del pagament 
fraccionat a cadascun dels períodes d’abril, octubre o 
desembre (clau 04) no supera la quantia resultant de mul-
tiplicar 120.202,41 euros per la proporció en què estigui el 
nombre de dies de durada del període impositiu entre 365 
dies, el resultat de multiplicar aquesta base pel percen-
tatge del 21 per cent.

Si la quantitat calculada com a base del pagament 
fraccionat a cadascun dels períodes d’abril, octubre o 
desembre (clau 04) supera la quantia resultant de multi-
plicar 120.202,41 euros per la proporció en què estigui el 
nombre de dies de durada del període impositiu entre 365 
dies, el resultat de multiplicar l’esmentada base pel per-

centatge del 21 per cent i l’excés sobre aquesta pel per-
centatge del 25 per cent.

Segundo. Les entitats que, perquè tenen la conside-
ració de gran empresa, estan obligades a presentar el 
model 218 de pagaments fraccionats a compte de l’im-
post sobre societats i que, d’acord amb el que estableix 
l’últim paràgraf de l’article 61 de la Llei 2/2004, de 27 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2005, opten per aplicar, exclusivament en el pagament 
fraccionat corresponent al mes d’abril de 2005, la modali-
tat que preveu l’apartat 2 de l’article 45 de la Llei de l’im-
post sobre societats, han d’emplenar, si s’escau, de l’apar-
tat «Liquidació (3)» de l’esmentat model 218, únicament 
les claus següents:

Clau (01): «Resultat comptable abans de l’impost 
sobre societats». S’hi ha de consignar el mateix import 
que a la clau (04).

Clau (04): «Base del pagament fraccionat». El seu con-
tingut és la quota íntegra de l’últim període impositiu el 
termini reglamentari de declaració del qual estigui vençut 
l’1 d’abril, minorat en les deduccions i bonificacions a què 
es refereixen els capítols II, III i IV del títol VI de la Llei de 
l’impost sobre societats, així com en les retencions i 
ingressos a compte corresponents a aquell.

Clau (05): «Percentatge». S’hi ha de consignar el 18 
per cent.

Clau (06): «Resultat». S’hi ha de consignar el resultat 
d’aplicar el 18 per cent a l’import de la clau (04).

Clau (09): «Volum d’operacions en territori comú o 
foral, segons correspongui».

Clau (10): «Resultat de la declaració anterior (exclusi-
vament si aquesta és complementària)».

Clau (12): «Resultat».

Tercer. D’acord amb el que disposa l’article 114 de la 
Llei de l’impost sobre societats, en la redacció que en fa la 
disposició addicional cinquanta-vuitena de la Llei 2/2004 
esmentada, les referències  que es realitzen a la xifra 
de 90.151,82 euros en les instruccions per emplenar els 
models 202 i 222, aprovats per l’Ordre HAC/540/2003, de 
10 de març, s’entenen fetes a la xifra de 120.202,41 euros, 
als efectes de calcular el pagament fraccionat tenint en 
compte l’escala de gravamen que preveu l’article 114 
esmentat.

Disposició addicional segona. Termini de presentació de 
determinats models de declaració resum anual i altres 
declaracions informatives i recapitulatives.

En els supòsits en què, per raons de caràcter tècnic, 
no sigui possible efectuar la presentació per via telemà-
tica de les declaracions corresponents als models 181, 
183, 195, 199, 390 i 392 en el termini establert, es pot fer 
durant els tres dies naturals següents al de finalització del 
termini esmentat.

Disposició final única.

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

Madrid, 21 de març de 2005.

SOLBES MIRA
Sr. Director General de l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària i Sr. Director General de Tributs. 
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