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MINISTERI
D’ECONOMIA I HISENDA

 12377 ORDRE EHA/2339/2005, de 13 de juliol, per la 
qual s’aprova el model 299, de declaració 
anual de determinades rendes obtingudes per 
persones físiques residents en altres estats 
membres de la Unió Europea i en altres països 
i territoris amb què s’hagi establert un inter-
canvi d’informació, els dissenys físics i lògics 
per a la presentació per suport directament 
llegible per ordinador, s’estableixen les condi-
cions i el procediment per a la seva presenta-
ció telemàtica a través d’Internet i per telepro-
cés i es modifiquen l’Ordre de 21 de desembre 
de 2000, per la qual s’estableix el procediment 
per a la presentació per teleprocés de les 
declaracions corresponents als models 187, 
188, 190, 193, 194, 196, 198, 296, 345 i 347, i 
altres normes relatives a l’expedició de 
certificats de residència fiscal. («BOE» 171, 
de 19-7-2005.)

Amb data de 3 de juny de 2003 es va aprovar la Direc-
tiva 2003/48/CE del Consell, en matèria de fiscalitat dels 
rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interes-
sos, l’objectiu final de la qual consisteix a permetre que 
els rendiments de l’estalvi en forma d’interessos pagats 
en un Estat membre a persones físiques residents fiscals 
en un altre Estat membre puguin estar subjectes a impo-
sició efectiva, de conformitat amb la legislació d’aquest 
últim Estat membre. Per a això, la Directiva ha optat per 
establir un mecanisme d’intercanvi d’informació automà-
tic entre les administracions tributàries dels estats mem-
bres.

La incorporació en l’ordenament jurídic intern de la 
Directiva 2003/48/CE s’ha efectuat mitjançant el Reial 
decret 1778/2004, de 30 de juliol, pel qual s’estableixen 
obligacions d’informació respecte de les participacions 
preferents i altres instruments de deute i de determinades 
rendes obtingudes per persones físiques residents a la 
Unió Europea («Butlletí Oficial de l’Estat» del 7 d’agost), 
l’article únic del qual ha modificat el Reial decret 2281/
1998, de 23 d’octubre, pel qual es despleguen les disposi-
cions aplicables a determinades obligacions de subminis-
trament d’informació a l’Administració tributària i es 
modifica el Reglament de plans i fons de pensions, apro-
vat pel Reial decret 1307/1988, de 30 de setembre, i el 
Reial decret 2027/1995, de 22 de desembre, pel qual es 
regula la declaració anual d’operacions amb terceres per-
sones («Butlletí Oficial de l’Estat» del 14 de novembre).

En concret, s’ha afegit un capítol VI al Reial decret 
2281/1998 denominat «Obligacions d’informació respecte 
de determinades rendes obtingudes per persones físi-
ques residents en altres estats membres de la Unió Euro-
pea».

L’article 14 del capítol VI del Reial decret 2281/1998, 
estableix les rendes subjectes a aquest subministrament 
d’informació (interessos i altres rendes derivades de la 
cessió a tercers de capitals propis, rendes obtingudes en 
la transmissió o reemborsament d’accions o participa-
cions en institucions d’inversió col·lectiva quan aquestes 
entitats tinguin més del 40% dels seus actius en valors 
que generen interessos, resultats distribuïts per instituci-
ons d’inversió col·lectiva en la part que derivin d’interes-
sos, etc.).

En general, aquestes mateixes rendes ja són objecte 
de subministrament d’informació, per part dels mateixos 
obligats tributaris, en altres models de declaració. En con-
cret, cal esmentar els models de declaració 296 «Impost 
sobre la renda de no residents. No residents sense esta-
bliment permanent. Resum anual de retencions i ingres-
sos a compte», 291 «Impost sobre la renda de no resi-
dents. No residents sense establiment permanent. 
Declaració informativa de rendiments de comptes de no 
residents», 187 «Declaració informativa d’accions i partici-
pacions representatives del capital o del patrimoni de les 
institucions d’inversió col·lectiva i del resum anual de 
retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, de l’impost sobre socie-
tats i de l’impost sobre la renda de no residents, en relació 
amb les rendes o guanys patrimonials obtinguts com a 
conseqüència de les transmissions o reemborsaments 
d’aquestes accions o participacions», 192 «Declaració 
informativa anual d’operacions amb lletres del Tresor» i 
198 «Declaració anual d’operacions amb actius financers i 
altres valors mobiliaris».

No obstant això, d’acord amb el que disposa el capítol 
VI del Reial decret 2281/1998, la informació que ha de ser 
objecte de subministrament inclou determinades dades 
especials (adreça, data i lloc de naixement, etc.) que, fins 
ara, no es recollien en altres models de declaracions infor-
matives i conté regles especials per delimitar els percep-
tors que s’han d’incloure en la declaració, tot això atenent 
la finalitat d’intercanvi automàtic de la informació amb 
altres administracions tributàries.

Ateses aquestes peculiaritats, s’ha optat per elaborar 
un model específic, amb independència que aquestes 
mateixes rendes també puguin figurar en altres models 
de declaració. És a dir, aquest subministrament d’infor-
mació es regula de manera separada de qualsevol altre, 
mitjançant un model de declaració propi, encara que això 
pugui suposar duplicar determinada informació.

A més, és necessari tenir en compte el termini de pre-
sentació d’aquesta nova declaració. L’article 18 del Reial 
decret 2281/1998 ha establert el mes de març, el qual no 
és coincident amb el que s’aplica als altres models, que 
s’han de presentar el gener.

En conseqüència, en el model 299 es recull exclusiva-
ment la informació que, d’acord amb l’obligació de sub-
ministrament que regula el capítol VI del Reial decret 
2281/1998 «Obligacions d’informació respecte de deter-
minades rendes obtingudes per persones físiques resi-
dents en altres estats membres de la Unió Europea», s’ha 
de comunicar per donar compliment a l’intercanvi auto-
màtic d’informació amb altres estats membres de la Unió 
Europea, previst en la Directiva 2003/48/CE, del Consell, 
de 3 de juny.

També convé assenyalar que hi ha algunes rendes 
subjectes al subministrament d’informació que estableix 
el capítol VI del Reial decret 2281/1998, de 23 d’octubre, 
que estan excloses del resum anual de retencions de l’im-
post sobre la renda de no residents, model 296, o de qual-
sevol dels altres models de declaració abans esmentats.

Sobre això, cal esmentar les rendes derivades de 
valors emesos a Espanya per no residents i els interessos 
del deute públic al qual s’apliqui un procediment especial 
de pagament d’interessos, d’acord amb el Reial decret 
1285/1991, de 2 d’agost, pel qual s’estableix el procedi-
ment de pagament d’interessos de deute de l’Estat en 
anotacions als no residents que inverteixin a Espanya 
sense mediació d’establiment permanent («Butlletí Oficial 
de l’Estat» del 9) i el Reial decret 1948/2000, d’1 de desem-
bre, pel qual s’estén al deute emès per comunitats autò-
nomes i entitats locals els procediments de pagament 
d’interessos exceptuats de retenció existents per al deute 
de l’Estat («Butlletí Oficial de l’Estat» del 19). Aquestes 
rendes, quan siguin obtingudes per persones físiques 
residents d’altres estats membres de la Unió Europea, 
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també han de ser objecte de declaració en el model 299 
que aprova la present Ordre.

Finalment, és necessari assenyalar el règim transitori, 
amb vigència fins al 31 de desembre de 2010, previst en la 
disposició transitòria segona del Reial decret 2281/1998, 
de 23 d’octubre, introduïda per l’apartat sis del Reial 
decret 1778/2004, de 30 de juliol, segons el qual les ren-
des derivades de les obligacions nacionals i interna-
cionals i altres instruments de deute negociables emesos 
originàriament abans de l’1 de març de 2001, o els fullets 
d’emissió d’origen dels quals s’hagin aprovat abans 
d’aquesta data, no es consideren subjectes al subminis-
trament d’informació que preveu el capítol VI del Reial 
decret 2281/1998. Per a aquest supòsit, la disposició tran-
sitòria primera d’aquesta Ordre estableix que no faciliti 
informació en el model 299.

Pel que fa a altres qüestions, l’evolució de la tecnolo-
gia associada a Internet ha posat de manifest la utilització 
creixent d’aquesta via en les relacions entre els contri-
buents i l’Agència Tributària davant de la utilització d’al-
tres mitjans com són els suports directament llegibles per 
ordinador. A més, l’experiència gestora en el tractament 
d’aquests suports ha posat de manifest els seus desavan-
tatges davant de la presentació de declaracions per Inter-
net. Per això, es considera que actualment es donen les 
condicions 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 úni-
cament per a les declaracions que continguin més de 
29.999 registres de perceptors.

La competència del ministre d’Economia i Hisenda per 
establir el procediment de presentació telemàtica de 
declaracions 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 deter-
mini els supòsits i condicions en què els obligats tributa-
ris han de presentar per mitjans telemàtics les seves 
declaracions, autoliquidacions, comunicacions, sol-
licituds i qualsevol altre document amb transcendència 
tributària.

Pel que fa a altres països i territoris, la Directiva 
2003/48/CE, del Consell, de 3 de juny, en l’article 17, vin-
cula el moment de l’aplicació al fet que la Confederació 
Suïssa, el Principat de Liechtenstein, la República de San 
Marino, el Principat de Mònaco i el Principat d’Andorra 
apliquin mesures equivalents a les incloses en la Direc-
tiva, de conformitat amb els acords subscrits per aquests 
països amb la Unió Europea, així com al fet que s’hagin 
establert acords que estipulin que tots els territoris depen-
dents o associats (illes del Canal, Illa de Man i els territoris 
dependents o associats del Carib) apliquin un intercanvi 
automàtic d’informació de la manera que preveu la Direc-
tiva, o que, durant el període transitori que defineix l’arti-
cle 10 de la Directiva, apliquin una retenció a compte, com 
la que apliquen Bèlgica, Luxemburg i Àustria, d’acord 
amb les mateixes condicions incloses en els articles 11 i 
12 de la Directiva 2003/48/CE, del Consell, de 3 de juny.

Sobre això, s’ha de tenir en compte que la Comunitat 
ha subscrit acords de fiscalitat de l’estalvi amb cinc països 
tercers europeus (Andorra, Liechtenstein, Mònaco, San 
Marino i Suïssa), que suposen l’aplicació de mesures 
equivalents a la Directiva, i que els vint-i-cinc estats mem-
bres, entre el quals hi ha Espanya, i els deu territoris 
dependents o associats pertinents (Guernsey, Jersey, illa 
de Man, Antilles Holandeses, Aruba, Anguilla, illes Verges 
Britàniques, illes Caiman, Montserrat, illes Turks i Caicos) 
han formalitzat acords relatius a la fiscalitat dels rendi-
ments de l’estalvi per aplicar les mateixes mesures de la 
Directiva.

Per tant, és necessari també tenir en compte aquests 
acords subscrits per la Unió Europea o per Espanya dels 
quals derivin per a Espanya l’obligació d’intercanvi auto-

màtic d’informació que preveu la Directiva 2003/48/CE, 
del Consell, de 3 de juny. En conseqüència, la disposició 
addicional primera estén l’àmbit d’aplicació de la declara-
ció aprovada per la present Ordre a alguns d’aquests 
altres països i territoris, i s’ha d’incloure en aquest model 
de declaració, quan escaigui, a més de la informació rela-
tiva als perceptors d’altres estats membres de la Unió 
Europea, els perceptors d’aquests altres països i territo-
ris.

La informació que s’ha de subministrar per primera 
vegada en la declaració 299 correspon a 2005 i ha d’in-
cloure exclusivament les rendes que es paguin o s’abonin 
a partir de l’1 de juliol de 2005, en els termes que preveu 
el número 2 de la disposició final única del Reial decret 
1778/2004, de 30 de juliol, 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.

En la disposició addicional segona es regula la certifi-
cació acreditativa d’haver exercit l’opció a què es refereix 
l’article 15.2 del Reial decret 2281/1998, de 23 d’octubre, 
prevista per a les entitats en règim d’atribució de rendes 
que percebin les rendes objecte de la declaració que 
aprova la present Ordre.

En la disposició final primera de la present Ordre es 
modifica 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 
models 187, 188, 190, 193, 194, 196, 198, 296, 345 i 347 
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 28), com a conseqüència 
dels canvis que comporta l’augment a 500 posicions dels 
dissenys de registre previstos per al model de declaració 
299, i amb la finalitat d’homogeneïtzar els supòsits d’ex-
clusió i el termini de presentació de l’esmentat procedi-
ment.

Finalment, en la disposició final segona es modifica la 
disposició addicional segona, «Certificat de residència 
fiscal a Espanya», de l’Ordre HAC/3626/2003, de 23 de 
desembre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 30), per incorpo-
rar el certificat a què es refereixen la disposició addicional 
primera del Reial decret 2281/1998, de 23 d’octubre, i 
altres acords i convenis internacionals connexos, als efec-
tes d’evitar la retenció que preveuen la Directiva 
2003/48/CE del Consell, de 3 de juny, i els acords i conve-
nis internacionals esmentats.

L’article 18 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 lloc en què 
s’ha de presentar aquesta declaració d’informació, el qual 
pot establir les circumstàncies en què sigui obligatòria 
presentar-la en suport directament llegible per ordinador 
o per mitjans telemàtics.

Així mateix, la disposició final quarta del Reial decret 
2281/1998, de 23 d’octubre, autoritza el ministre d’Econo-
mia i Hisenda perquè dicti les disposicions necessàries 
per al desplegament i execució del dit Reial decret.

Les habilitacions al ministre d’Hisenda que indica 
aquesta Ordre s’han de considerar conferides al ministre 
d’Economia i Hisenda, d’acord amb el que disposen l’arti-
cle 5 i la disposició final segona del Reial decret 553/2004, 
de 17 d’abril, pel qual es reestructuren els departaments 
ministerials («Butlletí Oficial de l’Estat» del 18).

En virtut d’això, disposo:

Primer. Aprovació del model 299 i dels dissenys físics i 
lògics.–S’aprova el model 299 «Declaració anual de 
determinades rendes obtingudes per persones físi-
ques residents en altres estats membres de la Unió 
Europea i en altres països i territoris amb què s’hagi 
establert un intercanvi d’informació», que figura en 
l’annex I de la present Ordre, així com els dissenys 
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físics i lògics a què s’han d’ajustar els arxius que es 
generin per a la seva presentació telemàtica i els 
suports directament llegibles per ordinador, que s’in-
clouen en l’annex II.

El model 299 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) Sobre anual.

El número de justificant que ha de figurar en el model 
299 és un número seqüencial els tres primers dígits del 
qual es corresponen amb el codi 299.

Segon. Objecte i contingut de la informació.

U. Les rendes que han de ser objecte de declaració 
en el model 299, en els termes que estableix el número 2 
de la disposició final única del Reial decret 1778/2004, de 
30 de juliol, sempre que les percebin les persones o enti-
tats a què es refereix el subapartat dos següent, són les 
següents:

a) Els interessos satisfets, així com qualsevol altra 
forma de retribució pactada com a remuneració per la 
cessió a tercers de capitals propis, inclosos els rendi-
ments derivats de la transmissió, reemborsament, amor-
tització, bescanvi o conversió de qualsevol classe d’actius 
representatius de la captació i utilització de capitals ali-
ens, i les altres rendes a què es refereix l’article 23.2 del 
text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2004, 
de 5 de març, amb excepció dels recàrrecs per mora.

En el supòsit que les entitats financeres no puguin 
determinar el rendiment en les operacions de transmis-
sió, amortització o reemborsament, s’ha de comunicar a 
l’Administració tributària el corresponent valor de trans-
missió, amortització o reemborsament.

b) Els resultats distribuïts per les entitats següents 
en la part que derivin de les rendes que assenyala la lletra 
a) anterior:

1r Institucions d’inversió col·lectiva que regula la 
Directiva 85/611/CEE del Consell, de 20 de desembre de 
1985.

2n Entitats que s’acullin a l’opció que preveu el 
segon paràgraf de l’apartat 2 de l’article 15 del Reial decret 
2281/1998.

3r Institucions d’inversió col·lectiva establertes fora 
del territori d’aplicació del Tractat de la Comunitat Euro-
pea.

Quan el pagador de la renda no disposi d’informació 
referent a la part de resultats distribuïts que deriven de les 
rendes que assenyala la lletra a), s’ha de considerar que la 
totalitat de rendiment prové d’aquest tipus de rendes o 
actius.

No obstant això, els obligats al subministrament d’in-
formació poden optar per comunicar l’import total del 
resultat distribuït, en lloc del corresponent a la part que 
derivi de les rendes a què es refereix la lletra a).

c) Les rendes obtingudes en la transmissió o reem-
borsament d’accions o participacions en entitats a què es 
refereix la lletra b) anterior, quan aquestes hagin invertit, 
directament o indirectament per mitjà d’altres entitats del 
mateix tipus, més del 40 per cent dels seus actius en 
valors o crèdits que generin rendes de les que preveu la 
lletra a) anterior.

A partir de l’1 de gener de 2011, el percentatge que 
s’ha de considerar és del 25 per cent en lloc del 40 per 
cent.

Si no es disposa d’informació referent al percentatge 
esmentat en els paràgrafs anteriors, s’ha de considerar 
que la totalitat de la renda prové d’aquest tipus d’actius.

En cas que no sigui possible determinar l’import de la 
renda obtinguda en la transmissió o reemborsament de 
les accions o participacions, s’ha de comunicar el valor de 
l’esmentada transmissió o reemborsament.

No obstant això, els declarants poden optar per comu-
nicar l’import total obtingut en la transmissió o reembor-
sament de les accions o participacions, en lloc de l’import 
de la renda.

Dos. Els perceptors que han de ser objecte d’inclusió 
en el model de declaració 299 són:

a) Les persones físiques residents en un altre Estat 
membre de la Unió Europea.

b) Les entitats establertes en un altre Estat membre 
de la Unió Europea següents:

1r Entitats sense personalitat jurídica.
2n Entitats no sotmeses a imposició d’acord amb les 

normes generals de tributació de les empreses en un altre 
Estat membre.

3r Entitats que no tinguin la consideració d’institu-
cions d’inversió col·lectiva que regula la Directiva 
85/611/CEE.

No obstant això, aquestes entitats estan excloses de la 
consideració com a perceptor quan acreditin davant 
l’obligat a declarar que han exercit l’opció que preveu 
l’article 4.3 de la Directiva 2003/48/CE, del Consell, de 3 de 
juny, mitjançant un certificat expedit per les autoritats fis-
cals de l’Estat membre d’establiment de l’entitat.

Tres. No obstant el que disposa el subapartat dos 
anterior, els obligats a presentar el model 299 no hi han 
d’incloure com a perceptors les persones físiques que 
puguin provar les circumstàncies a què es refereix l’apar-
tat 3 de l’article 15 del Reial decret 2281/1998, de 23 d’oc-
tubre, sense perjudici de la informació comunicada per 
aquestes persones físiques que hagin de subministrar, 
d’acord amb les lletres c i d de l’esmentat apartat.

Així mateix, en els termes de l’apartat 2 de l’article 4 
de la Directiva 2003/48/CE del Consell, de 3 de juny, no hi 
ha obligació de subministrar informació en el model 299 
en relació amb les entitats establertes en un altre Estat 
membre de la Unió Europea següents:

a) que es tracti d’una persona jurídica, amb excepció 
de les esmentades en l’apartat 5 d’aquest mateix article 4, 
o

b) que sigui una entitat sotmesa a imposició d’acord 
amb les normes generals de tributació de les empreses en 
un altre Estat membre, o

c) que tingui la consideració d’institució d’inversió 
col·lectiva de les que regula la Directiva 85/611/CEE.

Quatre. Els obligats a presentar el model 299 han de 
subministrar la informació a l’Administració tributària 
d’acord amb les especificacions recollides en els annexos 
d’aquesta Ordre.

Cinc. Als efectes d’incloure-les en el model de decla-
ració 299, la identificació i residència dels perceptors de 
rendes, persones físiques residents en altres estats mem-
bres de la Unió Europea, s’han de determinar d’acord 
amb el que disposa l’article 17 del Reial decret 2281/1998, 
de 23 d’octubre, sense perjudici del que estableixen les 
disposicions que regulen les formes d’acreditació de la 
residència previstes per aplicar, a les rendes a què es refe-
reix la present Ordre, les exempcions de l’impost sobre la 
renda de no residents.

Tercer. Obligats a presentar el model 299.

U. Estan obligats a presentar el model 299 de «Decla-
ració anual de determinades rendes obtingudes per per-
sones físiques residents en la Unió Europea i en altres 
països i territoris amb què s’hagi establert un intercanvi 
d’informació» les persones i entitats següents:
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1. Les persones jurídiques i altres entitats, incloses 
les entitats en règim d’atribució de rendes, i les persones 
físiques que, en l’exercici de la seva activitat econòmica, 
abonin les rendes objecte d’aquesta declaració als per-
ceptors a què es refereix el subapartat dos de l’apartat 
segon, o mitjancin en el seu pagament.

En particular, les següents:
a) En l’abonament d’interessos, o qualsevol altra 

retribució pactada, de comptes en institucions financeres, 
l’entitat financera que els satisfaci.

b) En l’abonament de cupons d’actius financers, així 
com en l’amortització o reemborsament, bescanvi o con-
versió d’aquests, l’emissor dels valors.

No obstant això, en cas que s’encomani a una entitat 
financera la materialització de les operacions anteriors, 
l’obligació correspon a aquesta entitat financera.

Així mateix, si entre l’entitat financera i els perceptors 
a què es refereix el subapartat dos de l’apartat segon mit-
jança en el pagament de les rendes una altra persona o 
entitat, l’obligació correspon a aquesta última.

c) En els rendiments obtinguts en la transmissió 
d’actius financers, l’entitat financera que actuï per compte 
del transmissor.

d) Si es tracta de valors de deute públic, l’entitat ges-
tora del mercat de deute públic en anotacions que inter-
vingui en l’operació.

e) En la distribució de resultats d’institucions d’in-
versió col·lectiva, la societat gestora o la societat d’inver-
sió. En el cas d’institucions d’inversió col·lectiva domici-
liades a l’estranger, l’entitat comercialitzadora o 
l’intermediari facultat per a la comercialització.

f) En la transmissió o reemborsament d’accions o 
participacions d’institucions d’inversió col·lectiva, la 
societat gestora o la societat d’inversió o, si s’escau, l’in-
termediari financer que mitjanci en la transmissió. Quan 
es tracti d’institucions d’inversió col·lectiva domiciliades 
a l’estranger, l’entitat comercialitzadora o l’intermediari 
facultat per a la comercialització.

2. Les entitats en règim d’atribució de rendes que 
percebin rendes objecte d’aquesta declaració sempre que 
l’import de la renda sigui atribuïble a persones físiques 
residents en un altre Estat membre de la Unió Europea.

Aquestes entitats en règim d’atribució de rendes 
poden optar per efectuar el subministrament d’informa-
ció, en lloc de fer-ho en el moment en què percebin les 
rendes, quan paguin efectivament les rendes als seus 
membres residents en un altre Estat membre de la Unió 
Europea. L’exercici d’aquesta opció s’ha d’efectuar 
d’acord amb el que estableix la disposició addicional 
segona de la present Ordre.

Dos. L’obligació de subministrament d’informació 
que regula el capítol VI del Reial decret 2281/1998, de 23 
d’octubre, és independent d’altres obligacions de submi-
nistrament d’informació o de presentació de resums 
anuals de retencions, respecte de les rendes objecte de la 
declaració que aprova la present Ordre. La presentació 
del model de declaració 299 no eximeix de l’obligació de 
presentar altres declaracions en què s’incloguin les matei-
xes rendes.

Quart. Termini de presentació del model 299.–La 
presentació s’ha de realitzar el mes de març de cada any, 
en relació amb la informació relativa a l’any natural 
immediatament anterior.

Tot això sense perjudici del que disposen el subapar-
tat tres de l’apartat setè de la present Ordre i el segon 
paràgraf de l’apartat quart de 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 models 187, 188, 190, 193, 194, 196, 198, 
296, 345 i 347.

Cinquè. Formes de presentació del model 299.

U. La «Declaració anual de determinades rendes 
obtingudes per persones físiques residents en la Unió 
Europea i en altres països i territoris amb què s’hagi esta-
blert un intercanvi d’informació», model 299, s’ha de pre-
sentar de les formes següents:

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

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

Dos. No obstant això, les declaracions que contin-
guin més de 29.999 registres de declarats s’han de pre-
sentar per via telemàtica per teleprocés d’acord amb el 
procediment a què es refereix l’apartat novè de la present 
Ordre, o en suport directament llegible per ordinador 
d’acord amb el que estableix l’apartat sisè de la present 
Ordre, si bé aquest suport ha de consistir exclusivament 
en CD-R (Compact Disc Recordable).

Sisè. Identificació dels suports directament llegibles per 
ordinador del model 299 i forma de presentació dels 
suports.

U. La presentació dels suports directament llegibles 
per ordinador que continguin la «Declaració anual de 
determinades rendes obtingudes per persones físiques 
residents en la Unió Europea i en altres països i territoris 
amb què s’hagi establert un intercanvi d’informació», 
model 299, s’ha de dur a terme en la delegació o adminis-
tració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en 
l’àmbit territorial de la qual estigui situat el domicili fiscal 
del declarant, o bé en la Unitat Central de Gestió de Grans 
Empreses de l’Oficina Nacional d’Inspecció o en 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.

Dos. 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 299, degudament 
signats i en què s’han de fer constar les dades d’identifi-
cació del declarant, així com les altres que se sol·liciten en 
aquest full resum. Cadascun d’aquests exemplars ha de 
portar adherida a l’espai corresponent l’etiqueta identifi-
cativa subministrada per l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària. En el supòsit de no disposar d’etiquetes identi-
ficatives, s’han d’emplenar la totalitat de les dades d’iden-
tificació 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 ha de retirar l’«exemplar per a l’interessat» del full 
resum del model 299 presentat, que serveix com a justifi-
cant del lliurament.

2. El suport ha de tenir una etiqueta adherida a l’ex-
terior en què es facin 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 què s’efectuï la presentació.

b) Exercici.
c) Model de presentació: 299.
d) Número de justificant del full resum que s’ad-

junta.
e) Número d’identificació fiscal (NIF) del declarant.
f) Cognoms i nom, o denominació o raó social, del 

declarant.
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g) Domicili, municipi i codi postal del declarant.
h) Cognoms i nom de la persona amb qui relacionarse.
i) Telèfon i extensió de la persona esmentada.
j) Nombre total de registres.

Per fer constar les dades esmentades, només cal con-
signar cada data precedida de la lletra que li correspongui 
segons la llista anterior.

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

Tres. Totes les recepcions de suports llegibles per 
ordinador són provisionals, pendents del seu procés i 
comprovació. Quan no s’ajustin al disseny i altres especi-
ficacions que estableix la present Ordre, o quan no sigui 
possible accedir a la informació que inclouen, s’ha de 
requerir el declarant perquè en el termini de deu dies 
hàbils solucioni els defectes que tingui el suport informà-
tic presentat, amb l’advertiment que, transcorreguts els 
quals i si persisteixen anomalies que impedeixin a l’Admi-
nistració Tributària l’accés a tot o part de la informació, es 
considera no vàlida la declaració a tots els efectes, cir-
cumstància que s’ha de posar en coneixement de l’obligat 
tributari de forma motivada.

Quatre. Per raons de seguretat, els suports llegibles 
directament per ordinador no es retornen.

Setè. Condicions generals per a la presentació telemà-
tica per Internet de les declaracions corresponents al 
model 299.

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

1. El declarant ha de disposar de número d’identifi-
cació 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 Esta-
tal 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, aquesta persona o entitat autorit-
zada és 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 299, el declarant, o, si 
s’escau, el presentador autoritzat, ha de fer servir prèvia-
ment un programa per obtenir el fitxer amb la declaració 
que ha de transmetre.

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 mateix sistema mitjançant els missatges d’er-
ror corresponents, perquè procedeixi a esmenar-los.

Tres. En els supòsits en què per raons de caràcter 
tècnic no sigui possible efectuar la presentació per Inter-
net en el termini a què es refereix l’apartat quart d’aquesta 

Ordre, la 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 desenvolupa 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 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 models tribu-
taris («Butlletí Oficial de l’Estat» del 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 299, per 
via telemàtica per Internet fent servir la modalitat de pre-
sentació per lots.

Vuitè. Procediment per a la presentació telemàtica per 
Internet de les declaracions corresponents al model 
299.–El procediment per a la presentació telemàtica 
de les declaracions és el següent:

1. El declarant s’ha de posar en comunicació amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària a través d’In-
ternet o de qualsevol altra via equivalent que permeti la 
connexió, en l’adreça: https://aeat.es; ha de seleccionar el 
model de declaració i procedir a transmetre la correspo-
nent declaració 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 ha de retornar en pantalla les 
dades del registre tipus 1 validades amb un codi electrò-
nic de 16 caràcters, a més de la data i hora de presenta-
ció.

En el supòsit que la presentació sigui rebutjada, en 
pantalla es mostren les dades del registre tipus 1, i la des-
cripció dels errors detectats. En aquest cas, s’ha de proce-
dir a esmenar-los amb el programa d’ajuda amb què es va 
generar el fitxer o repetint la presentació si l’error s’ha 
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.

Novè. Presentació telemàtica per teleprocés de les 
declaracions corresponents al model 299.

S’inclou el model 299, aprovat per la present Ordre, en 
l’àmbit d’aplicació del sistema de presentació per telepro-
cés que estableix 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 correspo-
nents als models 187, 188, 190, 193, 194, 196, 198, 296, 345 
i 347 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 28).

Desè. Regles aplicables al subministrament informatiu 
en el model 299 en el supòsit que hi hagi diversos 
perceptors titulars del mateix compte, del mateix 
actiu financer o valor mobiliari, o de la mateixa acció 
o participació.

Exclusivament als efectes del subministrament infor-
matiu del model 299 en els supòsits en què hi hagi diver-
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sos titulars del mateix compte, del mateix actiu financer o 
valor mobiliari, o de la mateixa acció o participació, els 
subjectes obligats han de fer aquest subministrament 
informatiu individualitzant les dades econòmiques cor-
responents a cadascun dels cotitulars. Aquesta individua-
lització s’ha de fer d’acord amb la proporció de participa-
ció de cadascun dels cotitulars que consti de manera 
fefaent a l’obligat. Si no n’hi ha constància fefaent, la pro-
porció de participació s’ha d’atribuir a cadascun dels coti-
tulars, a aquests efectes informatius, per parts iguals.

Disposició addicional primera. Acords amb altres països 
i territoris dels quals derivi l’obligació d’un intercanvi 
automàtic d’informació que preveu la Directiva 
2003/48/CE, del Consell, de 3 de juny.

U. Les disposicions de la present Ordre, que es refe-
reixen a altres estats membres de la Unió Europea, també 
s’entenen aplicables a altres països i territoris amb què, 
d’acord amb el que preveu l’article 17 de la Directiva 
2003/48/CE, del Consell, de 3 de juny, s’hagin establert 
acords internacionals que hagin passat a formar part de 
l’ordenament intern, tant d’establerts per la Unió Europea 
com per Espanya, sempre que de l’acord derivi per a 
Espanya l’obligació d’intercanvi automàtic d’informació 
que preveu la Directiva, i sense perjudici de les caracterís-
tiques específiques de cada acord.

Dos. Als efectes d’incloure-les en el model de decla-
ració 299, la identificació i residència dels perceptors de 
rendes, persones físiques residents en aquests altres paï-
sos i territoris, s’han de determinar d’acord amb el que 
disposa l’acord respectiu o, si no, l’article 17 del Reial 
decret 2281/1998, de 23 d’octubre, sense perjudici del que 
estableixen les disposicions que regulen les formes 
d’acreditació de la residència previstes per aplicar, a les 
rendes a què es refereix la present Ordre, les exempcions 
de l’impost sobre la renda de no residents.

Tres. A més dels perceptors residents en altres estats 
membres de la Unió Europea, en la declaració model 299 
s’ha d’incloure, en virtut dels acords internacionals a què 
fa referència el subapartat u anterior, els perceptors dels 
territoris que s’esmenten a continuació:

Montserrat.
Illes Turks i Caicos.
Illes Verges Britàniques.
Illa de Man.
Jersey.
Guernsey.
Aruba.
Antilles Holandeses.

Disposició addicional segona. Certificació acreditativa 
d’haver exercit l’opció a què es refereix l’article 15.2 
del Reial decret 2281/1998, de 23 d’octubre.

U. D’acord amb el que estableix l’article 15.2 del 
Reial decret 2281/1998, de 23 d’octubre, les entitats en 
règim d’atribució de rendes que percebin les rendes 
objecte de la declaració que aprova la present Ordre, sem-
pre que l’import de la renda sigui atribuïble a una persona 
física resident en un altre Estat membre, poden optar, 
amb caràcter global i indefinit, per efectuar el subminis-
trament d’informació quan paguin efectivament les ren-
des als seus membres residents en un altre Estat membre 
de la Unió Europea.

Dos. La comunicació de l’exercici de l’opció s’ha de 
presentar en la delegació o administració de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària en l’àmbit territorial de 
la qual estigui situat el domicili fiscal de l’entitat, o bé en 
la Unitat Central de Gestió de Grans Empreses de l’Oficina 
Nacional d’Inspecció o en la Unitat de Gestió de Grans 
Empreses de la Delegació Especial de l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària que tingui atribuïdes les fun-
cions de gestió sobre l’entitat comunicant.

Tres. La comunicació de l’opció s’ha de presentar 
com a màxim abans de l’inici del termini de presentació 
de la primera declaració model 299 a què l’entitat estigui 
obligada.

Quatre. A petició de l’entitat, l’oficina gestora compe-
tent ha d’emetre una certificació acreditativa d’aquesta 
opció, que s’ha d’ajustar al model que figura en l’an-
nex III.

Tant la sol·licitud de certificació com l’expedició de la 
certificació poden, si s’escau, efectuar-se de forma tele-
màtica, d’acord amb el procediment i condicions que 
preveu la Resolució de 3 de maig de 2000 de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, sobre expedició per 
mitjans telemàtics de certificacions d’estar al corrent en el 
compliment d’obligacions tributàries o altres circumstàn-
cies de caràcter tributari («Butlletí Oficial de l’Estat» 
del 19).

Disposició transitòria única. Tractament de determinats 
instruments de renda fixa als efectes de les obliga-
cions d’informació respecte de persones físiques resi-
dents en altres estats membres de la Unió Europea.

D’acord amb el que estableix la disposició transitòria 
segona del Reial decret 2281/1998, de 23 d’octubre, intro-
duïda per l’apartat sis del Reial decret 1778/2004, de 30 de 
juliol, fins al 31 de desembre de 2010, les rendes deriva-
des de les obligacions nacionals i internacionals i altres 
instruments de deute negociables que hagin estat eme-
sos originàriament abans de l’1 de març de 2001, o els 
fullets d’emissió d’origen dels quals hagin estat aprovats 
abans d’aquesta data per les autoritats competents, 
d’acord amb la Directiva 80/390/CEE del Consell, de 27 de 
març de 1980, sobre les coordinacions d’elaboració, con-
trol i difusió, del prospecte que ha de publicar per a l’ad-
missió de valors mobiliaris en la cotització oficial en una 
borsa de valors, o per les autoritats responsables de ter-
cers països, no es consideren subjectes al subministra-
ment d’informació que preveu el capítol VI del Reial decret 
2281/1998, de 23 d’octubre, sempre que no s’hagin tornat 
a produir emissions d’aquests instruments de deute 
negociables des de l’1 de març de 2002.

Si un Govern o entitat assimilada, actuant en qualitat 
d’organisme públic o la funció del qual estigui recone-
guda en un tractat internacional, d’acord amb el que dis-
posa l’annex de la Directiva 2003/48/CE, efectua una altra 
emissió dels instruments de deute negociable abans 
esmentats a partir de l’1 de març de 2002, les rendes deri-
vades del conjunt de l’emissió, ja sigui l’emissió originà-
ria o les successives, s’han de considerar subjectes al 
subministrament d’informació que preveu el capítol VI del 
Reial decret 2281/1998, de 23 d’octubre.

Si un emissor no previst en el paràgraf anterior efec-
tua una altra emissió d’aquests instruments a partir de l’1 
de març de 2002, només s’han de considerar les rendes 
derivades d’aquests valors subjectes al subministrament 
d’informació que preveu el capítol VI del Reial decret 
2281/1998, de 23 d’octubre, respecte d’aquesta emissió 
posterior.

Les rendes que no es considerin subjectes al submi-
nistrament d’informació que preveu el capítol VI del Reial 
decret 2281/1998, de 23 d’octubre, de conformitat amb el 
que assenyalen els paràgrafs anteriors, no són objecte 
d’inclusió en el model 299.

Disposició final primera. Modificació de l’Ordre de 21 de 
desembre de 2000, per la qual s’estableix el procedi-
ment per a la presentació telemàtica per teleprocés de 
les declaracions corresponents als models 187, 188, 
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190, 193, 194, 196, 198, 296, 345 i 347 («Butlletí Oficial 
de l’Estat» del 28).

U. Es modifica el subapartat quatre de l’apartat 
segon de l’Ordre de 21 de desembre de 2000, que queda 
redactat en els termes següents:

«Quatre. Supòsits d’exclusió. No es pot efec-
tuar la presentació telemàtica que preveu aquesta 
Ordre en els supòsits següents:

1. Quan el fitxer que s’ha de transmetre contin-
gui més de tres milions de registres.

2. Quan la presentació sigui col·lectiva.
No obstant això, es pot efectuar la presentació 

quan en un mateix fitxer de transmissió s’inclogui 
més d’una declaració corresponent a un mateix 
exercici fiscal, d’acord amb el que preveu el punt 3 
de l’annex I. En cas que s’hi inclogui més d’una 
declaració d’un mateix titular, les declaracions han 
de correspondre a diferents models.»

Dos. Es modifica l’apartat quart de l’Ordre de 21 de 
desembre de 2000, que queda redactat en els termes 
següents:

«Quart. Termini de presentació.–El termini de 
presentació de les declaracions corresponents als 

models que es presentin per aquesta via és el que 
estableix cadascuna de les ordres que els aproven.

No obstant això, en els supòsits en què per raons 
de caràcter tècnic no sigui possible efectuar la pre-
sentació telemàtica per teleprocés en aquest ter-
mini, la presentació es pot efectuar durant els tres 
dies naturals següents al de finalització del dit ter-
mini.»

Tres. Es modifica el punt 1.3 «Longitud de registre» 
de l’annex I «Presentació telemàtica» de l’Ordre de 21 de 
desembre de 2000, en els termes següents:

«Longitud de registre: 500 caràcters i format de 
fitxer variable.»

Quatre. Se substitueix l’annex II «Presentació tele-
màtica» de l’Ordre de 21 de desembre de 2000 pel 
següent:

ANNEX II

Disseny lògic del fitxer de resposta

Per a cada fitxer de transmissió es genera un fitxer de 
resposta amb un únic registre de 2.300 posicions per 
cada declaració processada en el Departament d’Infor-
màtica Tributària. 

Posicions Naturalesa Descripció dels camps

   

1-500 Alfanumèric. Registre de tipus 1 declarat. Contingut declarat en el registre de tipus 1 corresponent a la decla-
ració el resultat de validació de la qual es respon.

501-1000 Alfanumèric. Dades calculades. Contingut declarat en el registre de tipus 1 corresponent a la declaració el 
resultat de validació de la qual es respon; excepte en els camps de números (comptadors de 
registres) i imports, el contingut dels quals són els números i imports calculats en el Depar-
tament d’Informàtica Tributària pel procés de validació.

1001 Alfabètic. Resultat de la validació. Conté el resultat de la validació efectuada en el Departament d’Infor-
màtica Tributària sobre la declaració transmesa:

  ‘A’: La declaració és acceptada perquè ha resultat provisionalment correcta en el procés de 
validació.

  ‘E’: La declaració s’ha presentat erròniament perquè s’han detectat errors en el procés de vali-
dació. S’han d’esmenar els errors comunicats i s’ha de transmetre una declaració substitu-
tiva de l’anterior.

  ‘N’: La declaració no s’ha pogut processar, o bé perquè és incompatible amb la informació que 
consta en el sistema, o bé perquè no s’ajusta als dissenys lògics i físics dels registres de tipus 
1 i tipus 2 que estableix la present Ordre. S’ha d’esmenar l’error comunicat i s’ha de repetir 
la transmissió.

1002-1009 Numèric. Data de validació. Data en què s’ha validat la declaració el resultat de validació de la qual es 
respon.

 Aquest camp se subdivideix en tres:

  1002-1005 Numèric Any.
  1006-1007 Numèric Mes.
  1008-1009 Numèric Dia.
1010-1015 Numèric. Hora de validació. Hora en què s’ha validat la declaració el resultat de validació de la qual es 

respon.
  Aquest camp se subdivideix en tres:
  1010-1011 Numèric Hora.
  1012-1013 Numèric Minut.
  1014-1015 Numèric Segon.
1016-1031 Alfanumèric. Codi electrònic. Si la declaració és acceptada per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i 

no té errors (posició 1001=’A’), es genera un codi electrònic de 16 caràcters. En cas contrari, 
en aquest camp hi figuren blancs.

1032-1191 Alfanumèric. Errors en registre tipus 1/motiu de declaració no processada. En funció del contingut de la 
posició 1001, aquest camp significa:

  Quan la posició 1001 és igual a ‘E’, és a dir, la declaració s’ha presentat erròniament perquè 
s’han detectat errors en el procés de validació: en aquest camp hi poden figurar fins a 40 
ocurrències de codis d’error de quatre posicions cadascun, detectats durant el procés de 
validació en el registre de tipus 1 declarat. Només s’hi consignen les posicions correspo-
nents a les ocurrències d’error detectades, la resta s’emplena amb blancs per la dreta.



2084 Dilluns 1 d’agost 2005 Suplement núm. 15

  Quan la posició 1001 és igual a ‘N’, és a dir, la declaració no s’ha pogut processar: en aquest 
camp s’indica el motiu per qual la declaració no s’ha processat.

  En cas que en el procés de validació la declaració hagi resultat acceptada (posició 1001 és igual 
a ‘A’) en aquest camp hi figuren blancs.

1192-2271 Alfanumèric. Resum d’errors en registres tipus 2. Quan la posició 1001 és igual a ‘E’, és a dir, la declaració 
s’ha presentat erròniament perquè s’han detectat errors en el procés de validació: en aquest 
camp s’indica l’acumulació de codis d’error detectats en els registres de tipus 2 declarats. És 
una seqüència repetitiva (fins a 90 ocurrències) de 2 subcamps:

  Codi d’error (quatre posicions).
  Comptador de registres de tipus 2 amb l’error esmentat (vuit posicions). És a dir, el nombre de 

vegades que s’ha detectat l’error en registres diferents.
  Només s’hi consignen les posicions corresponents a les ocurrències d’error detectades, en la 

resta s’hi consignen blancs per la dreta. En cas que en el procés de validació la declaració 
hagi resultat acceptada (posició 1001 és igual a ‘A’) en aquest camp hi figuren blancs.

2272-2300 Blancs.

Posicions Naturalesa Descripció dels camps

   

 Disposició final segona. Modificació de l’Ordre 
HAC/3626/2003, de 23 de desembre, pel que fa al cer-
tificat de residència fiscal a Espanya que regula la 
disposició addicional segona, per incloure el certificat 
a què es refereixen la disposició addicional primera 
del Reial decret 2281/1998, de 23 d’octubre, i altres 
acords i convenis internacionals connexos, als efectes 
d’evitar la retenció que preveuen la Directiva 2003/48/
CE del Consell, de 3 de juny, i els acords i convenis 
internacionals esmentats.

Es modifica l’apartat 3 de la disposició addicional 
segona «Certificat de residència fiscal a Espanya» de l’Or-
dre HAC/3626/2003, de 23 de desembre, que queda amb 
la redacció següent:

«Addicionalment, es pot sol·licitar que es faci 
constar en els certificats que el contribuent o sub-
jecte passiu ha posat en coneixement de l’Adminis-
tració tributària espanyola l’obtenció d’una renda, la 
descripció de la qual l’ha de facilitar l’interessat, en 
un determinat país o territori.

En particular, quan la sol·licitud la facin contri-
buents de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques als efectes d’aplicar l’exoneració de la reten-
ció que preveuen l’article 13.1.b) de la Directiva 
2003/48/CE del Consell, de 3 de juny, en matèria de 
fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de 
pagament d’interessos, o els acords o convenis a 
què es refereix l’article 17 de la dita Directiva, s’han 
de facilitar les dades següents:

a) Nom, adreça i número d’identificació fiscal 
del perceptor.

b) Nom i adreça de la persona o entitat que 
aboni les rendes.

c) Número de compte del perceptor de les ren-
des o, si no en té, la identificació del crèdit.

En el certificat que s’expedeixi a aquests efectes, 
s’han de fer constar, en l’apartat previst per a les 
dades addicionals:

Si els rendiments s’obtenen a Àustria, Bèlgica o 
Luxemburg, l’expressió:

“Als efectes d’aplicar l’exoneració de la reten-
ció que preveu l’article 13.1.b) de la Directiva 
2003/48/CE, del Consell, de 3 de juny, en matèria de 
fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de 
pagament d’interessos.“

Si els rendiments s’obtenen en territoris depen-
dents o associats a altres estats membres o en altres 
estats que, d’acord amb els acords o convenis a què 
es refereix l’article 17 de la Directiva, implantin la 
retenció i un procediment per evitar-la mitjançant 
aquest tipus de certificat, l’expressió:
“Als efectes d’aplicar l’exoneració de la retenció que 
preveuen els acords o convenis a què es refereix 
l’article 17 de la Directiva 2003/48/CE, del Consell, de 
3 de juny, en matèria de fiscalitat dels rendiments de 
l’estalvi en forma de pagament d’interessos.”

Les dades de les lletres a), b) i c) abans esmenta-
des.

Que el certificat és vàlid per un període de tres 
anys.»

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

1. La present Ordre entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

2. Els models i els dissenys físics i lògics que aprova 
la present Ordre han de ser objecte d’utilització, per pri-
mera vegada, per fer la declaració corresponent a 2005, la 
qual ha de comprendre, exclusivament, les rendes que es 
paguin o s’abonin a partir de l’1 de juliol de 2005, en els 
termes que preveu el número 2 de la disposició final única 
del Reial decret 1778/2004, de 30 de juliol, pel qual s’esta-
bleixen obligacions d’informació respecte de les partici-
pacions preferents i altres instruments de deute i de 
determinades rendes obtingudes per persones físiques 
residents a la Unió Europea.

3. Les modificacions fetes en 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 models 187, 188, 190, 193, 
194, 196, 198, 296, 345 i 347, són aplicables per a les decla-
racions que es transmetin a partir de l’1 de desembre de 
2005.

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

Madrid, 13 de juliol de 2005.

SOLBES MIRA

Srs. Director General de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i Director General de Tributs. 
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