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En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat i 
Consum i d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres a la reunió del dia 16 de novembre de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 928/1987, de 5 
de juny, relatiu a l’etiquetatge de composició dels pro-
ductes tèxtils.

Es modifica el Reial decret 928/1987, de 5 de juny, rela-
tiu a l’etiquetatge de composició dels productes tèxtils, en 
els termes següents:

U. La disposició final queda redactada en els termes 
següents:

«1. Es faculta els ministres d’Indústria, Turisme i 
Comerç, i de Sanitat i Consum per dictar conjuntament les 
disposicions de desplegament d’aquest Reial decret.

2. S’autoritza els ministres d’Indústria, Turisme i 
Comerç, i de Sanitat i Consum per modificar conjunta-
ment o separadament, d’acord amb les seves respectives 
competències, els annexos d’aquest Reial decret, a fi de 
mantenir-los adaptats al progrés tècnic i, especialment, al 
que disposa la normativa comunitària.»

Dos. A l’annex I s’afegeix la fila 46, amb la redacció 
següent: 

Núm. Denominació Descripció de la fi bra

   

«46 Elastolefina. Fibra que està composta per almenys un 95 % (en massa) de macromolècules 
parcialment entrecreuades, formades per etilè i almenys una altra olefina, i 
que, quan s›estira fins a assolir una vegada i mitja la seva longitud original i 
es deixa anar, recobra ràpidament i substancialment la longitud original.»

 Tres. A l’annex II s’afegeix la fila 46, amb la redacció 
següent: 

Número de fi bra Fibra Percentatge

   

«46 Elastolefina. 1,50»

 Disposició final primera. Incorporació del dret de la Unió 
Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espa-
nyol la Directiva 2007/3/CE de la Comissió, de 2 de febrer de 
2007, per la qual es modifiquen, per adaptar-los al progrés 
tècnic, els annexos I i II de la Directiva 96/74/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, relativa a les denominacions tèxtils.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 16 de novembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 20484 ORDRE EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per 
la qual s’aproven els models 322 d’autoliquida-
ció mensual, model individual, i 353 d’autoliqui-
dació mensual, model agregat, i el model 039 de 
Comunicació de dades, corresponents al règim 
especial del grup d’entitats a l’impost sobre el 
valor afegit. («BOE» 286, de 29-11-2007.)

L’article tercer apartat quatre de la Llei 36/2006, de 29 
de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fis-
cal, fent ús de la facultat que atorga als estats membres 
de la Unió Europea l’article 11 de la Directiva 2006/112/CE 

del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sis-
tema comú de l’impost sobre el valor afegit, modifica la 
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor 
afegit, i estableix un nou règim especial dins els previstos 
al títol IX de la Llei de l’impost. Per a això introdueix el 
capítol IX, al títol IX, a través del qual es regula el nou 
règim especial del grup d’entitats.

L’article 163 nonies de la Llei de l’impost sobre el valor 
afegit regula les obligacions específiques que s’han de 
complir en el règim especial del grup d’entitats, concreta-
ment, l’apartat Tres de l’esmentat article disposa que, tant 
l’entitat dominant com les entitats dependents, han de 
complir les obligacions establertes a l’article 164 de la Llei 
de l’impost, és a dir, estan obligades a presentar les auto-
liquidacions individuals corresponents. Així mateix, 
d’acord amb el que preveu l’apartat Quatre de l’article 163 
nonies, l’entitat dominant ha de presentar les autoliquida-
cions periòdiques agregades del grup d’entitats, i ha de 
procedir, si s’escau, a l’ingrés del deute tributari o a la sol-
licitud de compensació o devolució.

En conseqüència, la creació del règim especial del grup 
d’entitats origina una nova obligació d’autoliquidació agre-
gada que incumbeix a l’entitat dominant i, d’altra banda, 
quant a l’autoliquidació individual, que han de presentar 
totes i cadascuna de les entitats integrants del grup, es 
modifica el seu contingut en relació amb els models d’au-
toliquidació fins ara vigents, ja que no porta associat cap 
ingrés ni sol·licitud de compensació o devolució.

D’acord amb el que s’exposa en els paràgrafs anteri-
ors, es fa necessari aprovar un nou model d’autoliquida-
ció individual, i un nou model d’autoliquidació agregada 
de l’impost sobre el valor afegit, que han d’utilitzar els 
subjectes passius de l’impost que hagin optat per aplicar 
el règim especial del grup d’entitats previst al capítol IX 
del títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’im-
post sobre el valor afegit.

Els nous models 322 d’autoliquidació individual, i 353 
d’autoliquidació agregada de l’impost sobre el valor afegit 
s’han de presentar obligatòriament per la via telemàtica a 
través d’Internet, seguint la tendència creixent d’utilització 
d’aquesta via en les relacions entre els obligats tributaris i 
l’Agència Tributària, i el mandat que estableix l’article 96 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en el 
qual s’indica que l’Administració tributària ha de promoure 
la utilització de les tècniques i els mitjans telemàtics neces-
saris per al desenvolupament de la seva activitat i l’exercici 
de les seves competències. Tot això, d’acord amb habilita-
ció conferida per l’article 98.4 de la Llei general tributària, al 
ministre d’Hisenda, perquè determini els supòsits i les con-
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dicions en què els obligats tributaris han de presentar per 
mitjans telemàtics les autoliquidacions.

D’altra banda, l’article 61.bis del Reglament de l’impost 
sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 
29 desembre, estableix l’obligació, que incumbeix a l’entitat 
dominant d’un grup d’entitats que hagin d’aplicar el règim 
especial previst al capítol IX títol IX de la Llei de l’impost, de 
comunicar a l’Administració tributària una determinada 
informació censal relativa a les entitats que conformen el 
grup. Amb la finalitat de sistematitzar la informació que s’ha 
de subministrar i considerant que l’apartat 6 de l’article 
61.bis del Reglament de l’impost sobre el valor afegit auto-
ritza el ministre d’Economia i Hisenda a aprovar un model 
específic a través del qual se substanciïn les comunicacions 
previstes a l’esmentat article, s’ha considerat convenient fer 
ús d’aquesta habilitació aprovant un nou model 039 de 
«Comunicació de dades relativa al règim especial del grup 
d’entitats a l’impost sobre el valor afegit», la presentació del 
qual s’ha de fer utilitzant el model en paper proporcionat per 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Així mateix, s’han d’assenyalar les habilitacions que, 
amb caràcter general, contenen els articles 167.U de la 
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el 
valor afegit, i l’article 71.4 del Reglament de l’impost apro-
vat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.

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 estableixen l’ar-
ticle 5 i la disposició final segona del Reial decret 553/2004, 
de 17 d’abril, pel qual es reestructuren els departaments 
ministerials.

En virtut d’això disposo:

Article 1. Aprovació del model 322.

1. S’aprova el model 322 de «Grup d’entitats. Model 
individual. Autoliquidació mensual» de l’impost sobre el 
valor afegit, que figura com a Annex I en aquesta Ordre.

2. Aquest model l’han de presentar els subjectes 
passius de l’impost sobre el valor afegit que formin part 
d’un grup d’entitats, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 quinquies.U de la Llei de l’impost, i hagin optat 
per aplicar el règim especial previst al capítol IX títol IX de 
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el 
valor afegit.

3. La presentació d’aquest model només es pot fer 
per la via telemàtica en les condicions i d’acord amb el 
procediment previst als articles 5 i 6 d’aquesta Ordre.

Article 2. Aprovació del model 353.

1. S’aprova el model 353 de «Grup d’entitats. Model 
agregat. Autoliquidació mensual» de l’impost sobre el 
valor afegit, que figura com a annex II en aquesta Ordre.

El número de justificant que ha de figurar en el model 
353 d’autoliquidació és un nombre seqüencial els tres 
primers dígits del qual es corresponen amb el codi 353.

2. Aquest model l’ha de presentar qui tingui la consi-
deració d’entitat dominant del grup d’entitats segons el 
que disposa l’article 163 quinquies.Dos de la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, i s’hi 
han d’incloure els resultats de les autoliquidacions indivi-
duals del període de liquidació respectiu de les entitats 
que integrin el grup i hagin optat per aplicar el règim 
especial regulat al capítol IX títol IX de la Llei de l’impost.

3. La presentació d’aquest model només es pot fer 
per la via telemàtica en les condicions i d’acord amb el 
procediment previst als articles 5 i 7 d’aquesta Ordre.

Article 3. Aprovació del model 039.

1. S’aprova el model 039 de «Comunicació de dades 
relativa al règim especial del grup d’entitats a l’impost 
sobre el valor afegit», que figura com a annex III en 
aquesta Ordre.

Aquest model consta de dos exemplars, un per a l’Ad-
ministració i un altre per a l’interessat.

2. El model 039 l’ha de presentar qui tingui la conside-
ració d’entitat dominant del grup d’entitats, segons el que 
disposa l’article 163 quinquies.Dos de la Llei 37/1992, de 28 
de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, i s’utilitza 
per comunicar l’aplicació del règim especial previst al capí-
tol IX del títol IX de la Llei de l’impost sobre el valor afegit, 
així com l’opció establerta a l’article 163 sexies.Cinc de l’es-
mentada Llei, cas en què també pot comunicar l’opció per 
l’aplicació de la regla de prorrata especial a què es refereix 
l’article 103.dos.1r de la Llei de l’impost, en relació amb el 
sector diferenciat de les operacions intragrup, tot això, 
d’acord amb el que disposa l’article 61.bis apartats 1,2 i 3 
del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel 
Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre. Així mateix, la 
renúncia a l’opció regulada a l’article 163 sexies.Cinc de la 
Llei de l’impost sobre el valor afegit s’ha de formalitzar per 
mitjà de la presentació del model 039.

L’entitat dominant ha de presentar, també, l’esmentat 
model 039 de «Comunicació de dades relativa al règim 
especial del grup d’entitats a l’impost sobre el valor afe-
git», per fer la comunicació anual prevista a l’arti-
cle 61.bis.4 del Reglament de l’impost sobre el valor afe-
git, així com, quan es produeixi qualsevol modificació que 
afecti les entitats del grup que apliquin el règim especial, 
i en cas de renúncia a l’aplicació de l’esmentat règim.

Article 4. Forma i lloc de presentació del model 039.

La presentació del model 039 s’ha de fer exclusivament 
en paper, a l’administració o delegació de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària corresponent al domicili fiscal de 
l’entitat dominant en el moment de la presentació, o bé a la 
Unitat de Gestió de Grans Empreses de la delegació espe-
cial de l’Agència Tributària corresponent al seu domicili fis-
cal o a la Delegació Central de Grans Contribuents, segons 
escaigui en funció de la seva adscripció.

La presentació es pot fer mitjançant lliurament directe 
a les oficines indicades o enviant-lo per correu certificat a 
les mateixes oficines.

Article 5. Forma i condicions generals per a la presenta-
ció telemàtica per Internet dels models 322 i 353.

1. Caràcter de la presentació. És obligatòria la pre-
sentació telemàtica a través d’Internet del model 322 de 
«Grup d’entitats. Model individual. Autoliquidació men-
sual» que consta com a annex I d’aquesta Ordre i del 
model 353 de «Grup d’entitats. Model agregat. Autoliqui-
dació mensual» que consta com a annex II de la present 
Ordre.

2. Requisits per a la presentació telemàtica de les 
autoliquidacions models 322 i 353.

La presentació telemàtica està subjecta a les condici-
ons següents:

1r El declarant ha de disposar de número d’identifi-
cació fiscal (NIF) i estar identificat en el cens d’empresaris, 
professionals i retenidors amb caràcter previ a la presen-
tació del model d’autoliquidació.

2n El declarant ha de tenir instal·lat al 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 preveu 
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.

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 al navegador el certificat.



Suplement núm. 36 Divendres 30 novembre 2007 4991

3r Per fer la presentació telemàtica el declarant ha 
d’emplenar i transmetre les dades del formulari, ajustat al 
model 322 o 353, que està disponible a la pàgina web de 
l’Agència Tributària.

3. Presentació de declaracions amb deficiències de 
tipus formal: en els casos en què es detectin anomalies de 
tipus formal en la transmissió telemàtica de declaracions, 
aquesta circumstància s’ha de posar en coneixement del 
presentador de la declaració pel mateix sistema mitjan-
çant els corresponents missatges d’error, perquè proce-
deixi a la seva esmena.

4. Simultaneïtat de l’ingrés i la presentació telemà-
tica del model 353 amb resultat per ingressar. La trans-
missió telemàtica de l’esmentat model s’ha de fer en la 
mateixa data en què tingui lloc l’ingrés resultant d’aquest. 
No obstant això, en cas que hi hagi dificultats tècniques 
que impedeixin fer la transmissió telemàtica de la decla-
ració en la mateixa data de l’ingrés, es pot fer la transmis-
sió telemàtica fins al segon dia hàbil següent al de l’in-
grés. Això no representa, en cap cas, que quedin alterats 
els terminis de declaració i ingrés que preveu l’article 61 
ter.3 del Reglament de l’impost sobre el valor afegit.

Article 6. Procediment per a la presentació telemàtica 
per Internet de les autoliquidacions corresponents al 
model 322.

1. El declarant s’ha de connectar a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària a través d’Internet a l’adreça elec-
trònica www.agenciatributaria.es, i seleccionar, dins de l’Ofi-
cina Virtual, el concepte fiscal (impost sobre el valor afegit) i 
el model de declaració que ha de transmetre (model 322).

2. A continuació ha de transmetre la declaració amb 
la signatura electrònica, generada en seleccionar el certi-
ficat d’usuari prèviament instal·lat al 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.

3. Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària li retornarà en pantalla les 
dades del formulari validades amb un codi electrònic de 
16 caràcters, a més de la data i l’hora de la presentació. En 
cas que la presentació sigui rebutjada es mostrarà en pan-
talla la descripció dels errors detectats. En aquest cas, 
s’han de solucionar en el formulari d’entrada, o repetint la 
presentació si l’error és originat per un altre motiu.

El presentador ha de conservar la declaració accep-
tada, degudament validada amb el codi electrònic corres-
ponent.

Article 7. Procediment per a la presentació telemàtica 
per Internet de les autoliquidacions corresponents al 
model 353.

1. Si es tracta de declaracions per ingressar el proce-
diment que s’ha de seguir per a la seva presentació tele-
màtica és el següent:

a) El declarant s’ha de posar en comunicació amb 
l’entitat de dipòsit que actua com a col·laboradora en la 
gestió recaptadora (bancs, caixes d’estalvis o cooperati-
ves de crèdit) per via telemàtica de forma directa, o a tra-
vés de l’Agència Estatal d’Administració tributària o bé 
acudint a les seves oficines, per fer l’ingrés corresponent 
i facilitar les dades següents:

NIF del subjecte passiu (9 caràcters).
Exercici fiscal (2 últims dígits).
Període: 2 caràcters. M
Document d’ingrés: 353.
Tipus d’autoliquidació = I Ingrés.
Import que ha d’ingressar (ha de ser superior a zero).

L’entitat col·laboradora, una vegada fet l’ingrés, assig-
narà un número de referència complet (NRC) que generarà 
informàticament mitjançant un sistema criptogràfic que 
relacioni de manera unívoca el NRC amb l’import ingressat.

Alhora, ha de remetre o lliurar, segons la forma de 
transmissió de les dades, un rebut que contindrà, com a 
mínim, les dades assenyalades a l’article 3.2 de l’Ordre 
EHA/2027/2007, de 28 de juny, per la qual es desplega par-
cialment el Reial decret 939/2005, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament general de recaptació, en relació 
amb les entitats de crèdit que presten el servei de col-
laboració en la gestió recaptadora de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària.

b) El declarant, una vegada realitzada l’operació 
anterior, s’ha de connectar amb l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària a través d’Internet a l’adreça electrò-
nica www.agenciatributaria.es, i seleccionar, dins de 
l’Oficina Virtual el concepte fiscal (impost sobre el valor 
afegit) i la declaració que ha de transmetre (model 353), i 
introduirà el NRC subministrat per l’entitat col·laboradora.

c) A continuació ha de transmetre la declaració amb 
la signatura electrònica, generada en seleccionar el certifi-
cat 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.

d) Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària li retornarà en pantalla les 
dades del formulari amb resultat per ingressar validat 
amb un codi electrònic de 16 caràcters, a més de la data i 
l’hora de presentació.

En cas que la presentació sigui rebutjada es mostrarà 
en pantalla la descripció dels errors detectats. En aquest 
cas, s’han de solucionar en el formulari d’entrada, o repe-
tint la presentació si l’error és originat per un altre motiu.

El presentador ha de conservar la declaració accep-
tada, així com, si s’escau, el document d’ingrés, deguda-
ment validats amb el codi electrònic corresponent.

2. Si el resultat de la declaració és per retornar o per 
compensar, o correspon a un període sense activitat, s’ha 
de procedir de la manera següent:

a) El declarant s’ha de connectar amb l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària a través d’Internet, a l’adreça 
electrònica www.agenciatributaria.es, i seleccionar, dins 
de l’Oficina Virtual, el concepte fiscal (impost sobre el 
valor afegit) i el model de declaració que s’ha de transme-
tre (model 353).

b) A continuació ha de transmetre la declaració amb 
la signatura electrònica, generada en seleccionar el certi-
ficat d’usuari prèviament instal·lat al 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.

c) Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària li retornarà en pantalla les 
dades del formulari validades amb un codi electrònic 
de 16 caràcters, a més de la data i l’hora de presentació. 
En cas que la presentació sigui rebutjada es mostrarà en 
pantalla la descripció dels errors detectats. En aquest cas, 
s’han de solucionar en el formulari d’entrada, o repetint la 
presentació si l’error és originat per un altre motiu.

El presentador ha de conservar la declaració accep-
tada, degudament validada amb el corresponent codi 
electrònic.

3. Si el resultat de l’autoliquidació corresponent al 
model 353 és per ingressar i es presenta amb sol·licitud 
de compensació, ajornament o fraccionament, és aplica-
ble el que preveuen els articles 71 i següents de la 
Llei 58/2003, general tributària i 55 i següents del Regla-
ment general de recaptació, i els articles 65 de la 
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Llei 58/2003, general tributària i 44 i següents del Regla-
ment general de recaptació, respectivament.

El procediment de transmissió telemàtica de les decla-
racions amb sol·licitud d’ajornament o fraccionament, 
reconeixement de deute amb sol·licitud de compensació 
o simple reconeixement de deute és el previst als apartats 
anteriors, amb la particularitat que els declarants s’han de 
connectar, i enviar el document corresponent establert a 
la normativa per a cada tipus de sol·licitud de les esmen-
tades anteriorment, al registre telemàtic de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, d’acord amb el que pre-
veu la Resolució de 23 d’agost de 2005, de la Direcció 
General d’Agència Estatal d’Administració Tributària, per 
la qual es regula la presentació de determinats docu-
ments electrònics en el seu registre telemàtic general; una 
vegada enviat correctament el document que correspon-
gui l’Agència Tributària retornarà en pantalla un número 
de referència que obligatòriament ha de ser consignat en 
enviar les esmentades declaracions.

Article 8. Termini de presentació dels models 322 i 353.

La presentació de les autoliquidacions corresponents 
als models 322 i 353, així com, si s’escau, l’ingrés de la 
quantitat resultant del model d’autoliquidació 353, s’ha 
d’efectuar dins els vint primers dies naturals del mes 
següent a la finalització del corresponent període de liqui-
dació mensual, excepte la corresponent al període de liqui-
dació del mes de juliol, que s’ha de presentar durant el mes 
d’agost i els vint primers dies naturals del mes de setembre 
immediatament posteriors i la corresponent a l’últim perí-
ode de liquidació de l’any, que s’ha de presentar durant els 
trenta primers dies naturals del mes de gener següent, jun-
tament amb la declaració resum anual que han de presen-
tar individualment totes les entitats integrants del grup.

Article 9. Termini de presentació del model 039.

La presentació del model 039 s’ha de fer, amb caràcter 
general, el mes de desembre anterior a l’inici de l’any 
natural en què hagin de tenir efecte les opcions o renún-
cies que es comuniquin a través d’aquest, amb les excep-
cions següents:

a) Quan es produeixin modificacions al llarg de l’any 
que afectin les entitats del grup que apliquen el règim 
especial, s’ha de presentar dins el termini establert per a 
la presentació de l’autoliquidació corresponent al període 
de liquidació en què es produeixi la modificació.

b) En cas d’inici d’activitats empresarials o professio-
nals o d’inici d’una activitat que constitueixi un sector dife-
renciat respecte d’altres que exercien amb anterioritat 
empresaris o professionals que formin part d’un grup d’en-
titats i que hagin exercit l’opció establerta a l’article 163 
sexies.cinc de la Llei de l’impost sobre el valor afegit, si 
opten per l’aplicació de la regla de prorrata especial a què 
es refereix l’article 103.dos.1r de la Llei de l’impost en rela-
ció amb el sector diferenciat de les operacions intragrup, 
l’entitat dominant del grup ha de presentar el model 039 i 
ha de comunicar aquesta opció dins el termini establert per 
a la presentació de l’autoliquidació corresponent al període 
en què es produeixi el començament de la realització habi-
tual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis cor-
responents a aquestes activitats.

c) En cas que el mes de desembre es produeixi la 
incorporació de qualsevol entitat a un grup que apliqui el 
règim especial, la comunicació d’aquesta circumstància 
s’ha de fer presentant el model 039 en el període comprès 
entre la data d’incorporació de l’esmentada entitat al grup 
fins al 20 de gener següent.

d) Quan en un grup que estigui aplicant el règim 
especial s’incorporin entitats de nova creació, l’entitat 
dominant del grup ha de comunicar aquesta circumstàn-
cia presentant el model 039 dins el termini establert per a 
la presentació de l’autoliquidació corresponent al període 
de liquidació en què s’hagi produït la incorporació.

Disposició addicional única. Modificació de l’Ordre 
EHA/2027/2007, de 28 juny, per la qual es desplega 
parcialment el Reial decret 939/2005, de 29 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament general de recaptació, en 
relació amb les entitats de crèdit que presten el servei 
de col·laboració en la gestió recaptadora de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària.

A l’annex II «Codi 022-Autoliquidacions especials» i a 
l’annex VI «Models d’autoliquidació en què el resultat sigui 
una sol·licitud de devolució i gestionables a través d’entitats 
col·laboradores», s’inclou el següent model de declaració:

Codi de model: 353.
Denominació: Grup d’entitats. Model agregat. Autoli-

quidació mensual.
Períodes d’ingrés: M.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de novembre de 2007.–El vicepresident 
segon del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro 
Solbes Mira.

Nota: Annexos no traduïts al català; vegeu l’edició en castellà de 
l’Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, publicada en el BOE núm. 
286, de 29 de novembre de 2007, pàg. 48822. 

 20485 ORDRE EHA/3435/2007, de 23 de novembre, per 
la qual aproven els models d’autoliqui dació 117, 
123, 124, 126, 128 i 300 i s’estableixen mesures 
per a la promoció i ampliació de la presentació 
telemàtica de determinades autoliquidacions, 
resums anuals i declaracions informatives de 
caràcter tributari. («BOE» 286, de 29-11-2007.)

Amb l’objecte d’adaptar-se a la nova normativa establerta 
per a les autoliquidacions complementàries a l’article 119 del 
Reglament general de les actuacions i els procediments de 
gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes 
comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat 
pel Reial decret 1065/2007 de 27 de juliol, es fa necessari 
modificar el format de diversos models d’autoliquidació de 
manera que s’incloguin caselles que indiquen si es tracta o no 
d’una autoliquidació complementària per consignar expres-
sament la deducció del que s’ha ingressat en declaracions 
anteriors del mateix tribut, exercici i període. Així mateix, en 
el model d’autoliquidació referent a l’impost sobre el valor 
afegit, es considera convenient, per facilitar-ne l’emplena-
ment i poder fer les validacions oportunes, introduir-hi una 
casella independent per consignar la regularització de les 
deduccions provisionals una vegada calculada la prorrata 
definitiva en l’últim període de liquidació de l’exercici.

D’altra banda, l’Agència Tributària ha prestat en els 
últims anys una especial atenció a les possibilitats que 
ofereixen les noves tecnologies per facilitar als ciutadans 
el compliment voluntari de les obligacions tributàries. En 
aquest sentit, els èxits que s’han assolit han estat nota-
bles, especialment des de la promulgació del Reial decret 
263/1996, de 16 de febrer, pel qual es regula la utilització 
de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques 
per l’Administració General de l’Estat, dictat en desplega-
ment del que disposa l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

En aquesta mateixa línia, l’article 96 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària, compromet, amb 
caràcter general, l’Administració tributària perquè promo-
gui la utilització de les tècniques i els mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics necessaris per al desenvolupa-


