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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
7391

Ordre HAP/1182/2012, de 31 de maig, per la qual es desplega la disposició
addicional primera del Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual
s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la
reducció del dèficit públic, s’aproven totes les mesures que són necessàries
per al seu compliment, així com el model 750, declaració tributària especial, i
es regulen les condicions generals i procediment per a la seva presentació.

La disposició addicional primera del Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual
s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del
dèficit públic, estableix per als contribuents de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, impost sobre societats o impost sobre la renda de no residents que siguin titulars
de béns o drets que no es corresponguin amb les rendes declarades en els impostos
esmentats, la possibilitat de presentar una declaració tributària especial amb el fi de
regularitzar la seva situació tributària, sempre que haguessin estat titulars de tals béns o
drets amb anterioritat a la finalització de l’últim període impositiu el termini de declaració
del qual hagués finalitzat abans del 31 de març de 2012, data d’entrada en vigor de la
disposició addicional esmentada.
La configuració jurídica de la declaració tributària especial integra elements propis de
les autoliquidacions tributàries, sense que se’n pugui predicar un ajust total, pel que fa als
seus elements constitutius, a la regulació que d’aquestes conté la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, i els seus efectes jurídics, per la mateixa raó, no són anàlegs
als que amb caràcter general deriven d’aquestes últimes.
Quant al seu contingut, l’apartat 5 de la disposició addicional primera esmentada
assenyala que el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques ha d’aprovar el model de
declaració, lloc de presentació i ingrés d’aquesta, així com totes les altres mesures que
siguin necessàries per al compliment d’aquesta disposició addicional.
D’acord amb la dita habilitació legal, aquesta Ordre aprova el model de presentació
de la declaració tributària especial, la forma en què aquesta s’ha de presentar i les
disposicions necessàries per a la seva aplicació.
En concret, poden presentar aquesta declaració tributària especial els contribuents de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’impost sobre societats o de l’impost
sobre la renda de no residents que siguin titulars dels béns o drets la titularitat dels quals
es correspongui amb rendes no declarades; es pot entendre en determinats supòsits que
tal condició recau en qui en tingui la titularitat real, tal com estableix l’apartat 6 de la
disposició addicional primera incorporat pel Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de
mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
Aquests béns o drets han d’haver estat adquirits pel declarant, amb caràcter general,
en una data anterior a 31 de desembre de 2010, i s’han de valorar pel seu valor
d’adquisició, excepte en el supòsit de quantitats dipositades en comptes oberts en entitats
que es dediquin al tràfic bancari o creditici en les quals amb caràcter general s’ha de
prendre en consideració el seu import en la data esmentada.
La presentació de la declaració implica l’ingrés de la quantia resultant d’aplicar a
l’import o valor d’adquisició dels béns o drets regularitzats el percentatge del 10 per cent,
així com la incorporació de la informació necessària que permeti identificar aquests béns i
drets.
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En tot cas, la declaració tributària especial té caràcter reservat i s’ha de presentar
abans del 30 de novembre de 2012.
En virtut d’això i d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
Article 1.

Naturalesa jurídica de la declaració tributària especial

Als efectes del que disposa l’article 119 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, la declaració tributària especial que estableix la disposició addicional
primera del Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses
mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic, constitueix
declaració tributària, sense que la seva presentació tingui per finalitat la pràctica d’una
liquidació tributària de les que regulen els articles 101 i 128 i següents de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària.
La declaració esmentada participa de la naturalesa de les autoliquidacions tributàries
a les quals es refereix l’article 120 de la Llei general tributària sense que aquesta es pugui
entendre conduent a l’autoliquidació d’una obligació tributària meritada amb anterioritat.
Article 2.

Declarants.

1. Poden presentar la declaració tributària especial els contribuents de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la
renda de no residents que siguin titulars dels béns o drets a què es refereix l’article 3
d’aquesta Ordre.
2. Als efectes que preveu aquesta Ordre, tenen la consideració de titulars els qui
tinguin la titularitat jurídica dels béns o drets. No obstant això, quan el titular jurídic del bé
o dret objecte de la declaració tributària especial no resideixi en territori espanyol i no
coincideixi amb el titular real, es pot considerar titular aquest últim sempre que arribi a
tenir la titularitat jurídica dels béns o drets amb anterioritat al 31 de desembre de 2013.
Es consideren titulars reals les persones físiques o entitats que tinguin el control dels
béns o drets a través d’entitats, o d’instruments jurídics o de persones jurídiques que
administrin o distribueixin fons.
3. El titular real dels béns o drets que es corresponguin amb les rendes no
declarades no pot presentar la declaració tributària especial quan prèviament s’hagi iniciat
un procediment de comprovació o investigació respecte d’ell o del titular jurídic dels béns
o drets esmentats.
Article 3.

Béns o drets objecte de declaració.

1. Pot ser objecte de declaració tributària especial qualsevol bé o dret la titularitat
del qual es correspongui amb rendes no declarades en l’impost sobre la renda de les
persones físiques, de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents.
2. La titularitat dels béns o drets objecte de declaració ha d’haver estat adquirit pel
declarant en una data anterior al 31 de desembre de 2010, llevat que el període impositiu
del declarant no coincideixi amb l’any natural, cas en què la titularitat s’ha d’haver adquirit
amb anterioritat a la finalització de l’últim període impositiu el termini de declaració del
qual hagués finalitzat abans del 31 de març de 2012.
3. No obstant el que disposen els apartats anteriors, no poden ser objecte de
declaració especial els béns o drets que hagin estat transmesos abans del 31 de
desembre de 2010, o de la data de finalització del període impositiu a què es refereix
l’apartat 2 anterior, quan l’import de la transmissió s’hagués destinat a l’adquisició d’un
altre bé o dret objecte de declaració.
4. La titularitat dels béns o drets, així com la seva data d’adquisició, es pot acreditar
per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.
En particular, si es tracta de diners en efectiu és suficient la manifestació, a través del
model de declaració, de ser-ne titular amb anterioritat al 31 de desembre de 2010, o a la
data de finalització del període impositiu a què es refereix l’apartat 2 anterior, sempre que
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amb caràcter previ a la presentació de la declaració tributària especial s’hagi dipositat en
un compte la titularitat jurídica del qual correspongui al declarant obert en una entitat de
crèdit resident a Espanya, en un altre Estat de la Unió Europea, o en un Estat integrant de
l’Espai Econòmic Europeu que hagi subscrit un conveni amb Espanya per evitar la doble
imposició internacional amb clàusula d’intercanvi d’informació o un acord d’intercanvi
d’informació en matèria tributària, i no es tracti de jurisdiccions qualificades d’alt risc,
deficients o no cooperatives pel Grup d’Acció Financera Internacional.
Article 4.

Import a declarar.

1. Els béns o drets objecte de declaració s’han de declarar pel seu valor d’adquisició.
Els béns o drets la titularitat dels quals es correspongui parcialment amb rendes
declarades s’han de declarar per la part del valor d’adquisició que correspongui amb
rendes no declarades.
2. Les quantitats dipositades en comptes oberts en entitats que es dediquin al tràfic
bancari o creditici s’han de declarar per l’import total del saldo a 31 de desembre de 2010
o en la data de finalització del període impositiu a què es refereix l’apartat 2 de l’article 3
d’aquesta Ordre.
No obstant això, es pot declarar l’import total del saldo d’una data anterior quan sigui
superior a l’existent a 31 de desembre de 2010 o en la data de finalització del període
impositiu a què es refereix l’apartat 2 de l’article 3 d’aquesta Ordre, sempre que la
diferència entre els dos imports no s’hagi destinat a l’adquisició d’un altre bé o dret objecte
de declaració.
3. Les quantitats de diners en efectiu s’han de valorar per l’import que es dipositi en
una entitat de crèdit en els termes que preveu l’apartat 4 de l’article 3 anterior.
Article 5.

Quantia a ingressar.

La quantia a ingressar ha de ser el 10 per cent de l’import que resulti del que estableix
l’article 4 anterior.
Sense perjudici del que assenyala l’article 1, la quantia ingressada té la consideració
de quota de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’impost sobre societats o
de l’impost sobre la renda de no residents, segons escaigui.
Sobre la quantia ingressada no són exigibles sancions, interessos ni recàrrecs.
Article 6.

Efectes de la declaració tributària especial.

1. Les persones o entitats que presentin la declaració tributària especial i realitzin
l’ingrés corresponent han de regularitzar la seva situació tributària respecte de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la
renda de no residents, segons escaigui, amb l’abast següent:
a) S’entenen regularitzades les rendes no declarades que no excedeixin l’import
declarat i que corresponguin a l’adquisició dels béns o drets objecte de la declaració
especial.
b) L’import declarat té la consideració de renda declarada als efectes que preveuen
l’article 39 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les
persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre
la renda de no residents i sobre el patrimoni, i l’article 134 del text refós de la Llei de
l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.
2. La presentació de la declaració especial i la realització de l’ingrés corresponent
no té cap efecte en relació amb altres impostos diferents dels esmentats a l’apartat 1
anterior.
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Caràcter reservat de la declaració tributària especial.

De conformitat amb el que disposa l’article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
les dades relatives a la declaració tributària especial obtingudes per l’Administració
tributària tenen caràcter reservat.
Article 8.

Aprovació i forma de presentació de la declaració tributària especial.

1. S’aprova el model de declaració i el document d’ingrés de la declaració tributària
especial als continguts dels quals s’han d’ajustar els fitxers electrònics per a la presentació
telemàtica de la declaració i les seves còpies electròniques. Els models consisteixen en:
a) Model 750. Declaració tributària especial (Reial decret llei 12/2012, de 30 de
març). Autoliquidació i document d’ingrés, que es reprodueix a l’annex I d’aquesta Ordre.
El número de justificant que ha de figurar en aquest document és un número seqüencial
els tres primers dígits del qual s’han de correspondre amb el codi 750.
b) Model D-750. Declaració tributària especial (Reial decret llei 12/2012, de 30 de
març). Relació de béns i drets, que es reprodueix a l’annex II d’aquesta Ordre.
2. Aquests models poden ser presentats pels contribuents de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, impost sobre societats o impost sobre la renda de no residents a
què es refereix l’article 2 d’aquesta Ordre.
3. Els models estan disponibles exclusivament en format electrònic i la seva
presentació i ingrés s’ha de realitzar per via telemàtica, d’acord amb les condicions
generals i el procediment que estableixen els articles 9 i 10 i dins el termini que assenyala
l’article 11 d’aquesta Ordre.
Article 9. Condicions generals per a la presentació telemàtica de la declaració tributària
especial.
1. La presentació de la declaració tributària especial per via telemàtica a través
d’Internet pot ser efectuada pel mateix declarant o bé per un tercer que actuï en
representació seva, d’acord amb el que estableixen els articles 79 a 81, tots dos
inclusivament, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el 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, i l’Ordre
HAC/1398/2003, de 27 de maig, per la qual s’estableixen els supòsits i les condicions en
què es pot fer efectiva la col·laboració social en la gestió dels tributs, i aquesta s’estén
expressament a la presentació telemàtica de determinats models de declaració i altres
documents tributaris.
2. La presentació telemàtica està subjecta a les condicions següents:
a) El declarant ha de disposar de número d’identificació fiscal (NIF) i ha d’estar
identificat en el cens d’obligats tributaris amb caràcter previ a la presentació del model
d’autoliquidació.
b) El declarant ha de tenir instal·lat en el navegador un certificat electrònic 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 prèviament
instal·lat en el navegador a aquest efecte, 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 signatura electrònica en les relacions tributàries per mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Si la presentació telemàtica ha de ser realitzada per una persona o entitat autoritzada
per presentar declaracions en representació de terceres persones, és aquesta persona o
entitat autoritzada qui ha de tenir instal·lat en el navegador el seu certificat.
c) Per efectuar la presentació telemàtica, el declarant, o, si s’escau, el presentador,
ha de formalitzar i transmetre les dades del formulari, ajustat al model 750, que ha d’estar
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disponible a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a Internet,
adreça electrònica https://www.agenciatributaria.gob.es.
3. 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 mitjançant els missatges d’error
corresponents, perquè els repari.
4. La transmissió telemàtica del dit model s’ha de realitzar en la mateixa data en què
tingui lloc l’ingrés que en resulta. No obstant això, en cas que hi hagi i dificultats tècniques
que impedeixin efectuar la transmissió telemàtica de la declaració en la mateixa data de
l’ingrés, es pot realitzar la transmissió telemàtica fins al segon dia hàbil següent al de
l’ingrés. Això no suposa, en cap cas, que quedin alterats els terminis de declaració i ingrés
que preveu l’article 11 d’aquesta Ordre.
5. El contribuent pot presentar per via telemàtica a través de la seu electrònica de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a l’adreça electrònica https://www.
agenciatributaria.gob.es, d’acord amb el procediment que estableix l’apartat 3 de l’article 10
d’aquesta Ordre i en el mateix termini de presentació de la declaració, la documentació
addicional que consideri convenient com a suport a les dades de les diferents partides de la
declaració.
Article 10. Procediment per a la presentació telemàtica per Internet de la declaració
tributària especial.
1. El procediment a seguir per a la presentació telemàtica és el següent:
a) El declarant o presentador s’ha de posar en contacte amb l’entitat de crèdit que
actua com a col·laboradora en la gestió recaptadora (bancs, caixes d’estalvis o
cooperatives de crèdit) per via telemàtica, de forma directa o a través de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària o bé acudint a les seves oficines, per efectuar l’ingrés
corresponent i facilitar les dades següents:
NIF del declarant (9 caràcters).
Exercici fiscal (12= 2 últims dígits de l’any de presentació).
Període: 2 caràcters: «0A» (zero A).
Document d’ingrés: declaració tributària especial = 750.
Tipus d’autoliquidació = «I» Ingrés.
Import a ingressar (ha de ser més gran que zero i expressat en euros).
L’entitat col·laboradora, una vegada realitzat l’ingrés, 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 ingressat.
Al mateix temps, ha de remetre o lliurar, segons la forma de transmissió de les dades,
un rebut que ha de contenir, com a mínim, les dades assenyalades a l’article 3.3 de
l’Ordre EHA/2027/2007, de 28 de juny, per la qual es desplega parcialment el Reial decret
939/2005, de 29 de juliol, 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.
Per realitzar el pagament per Internet a través de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i obtenir l’NRC, el declarant o presentador s’ha de connectar amb la seu
electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a Internet a la direcció https://
www.agenciatributaria.gob.es, utilitzant la seva signatura electrònica i, dins de l’opció de
Pagament d’impostos-Autoliquidacions, seleccionar un dels mitjans de pagament oferts
(pagament mitjançant càrrec en compte o pagament amb targeta).
b) El declarant o, si s’escau, el presentador, una vegada realitzada l’operació
anterior, s’ha de connectar a través d’Internet amb la dita seu electrònica de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, i seleccionar, dins de la presentació de declaracions, la
declaració a transmetre (model 750), i introduir l’NRC subministrat per l’entitat
col·laboradora.
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c) A continuació ha de transmetre la declaració amb la signatura electrònica
generada en seleccionar el certificat 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 persones, es requereix una única signatura, la corresponent al
seu certificat.
d) Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal d’Administració Tributària li ha de
retornar en pantalla les dades de la declaració amb resultat a ingressar validats amb un
codi segur de verificació de 16 caràcters, a més de la data i l’hora de presentació.
2. En el cas que la presentació sigui rebutjada s’ha de mostrar en pantalla un
missatge amb la descripció dels errors detectats. En aquest cas, s’han d’esmenar en el
formulari d’entrada, o repetint la presentació si l’error és originat per un altre motiu.
3. Quan els contribuents acompanyin a la declaració qualsevol documentació
addicional que justifiqui o aclareixi les dades de la declaració presentada, en especial les
relatives a la identificació dels béns i drets, la seva titularitat i altres circumstàncies
rellevants, aquesta s’ha de presentar en el registre electrònic de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, d’acord amb el que estableix la Resolució de 28 de desembre
de 2009, de la Presidència de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual es
crea la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, per a la qual cosa el declarant o presentador s’ha de connectar
a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a Internet, adreça
electrònica https://www.agenciatributaria.gob.es i, dins de l’opció d’Impostos a través de
procediments, serveis i tràmits (Informació i Registre), s’ha de seleccionar el concepte
fiscal oportú i el tràmit d’aportació de documentació complementària que correspongui
segons el procediment assignat als diferents models de declaració i autoliquidació.
4. El declarant o presentador ha de conservar la declaració acceptada i el document
d’ingrés degudament validats amb el codi segur de verificació corresponent.
Article 11.

Termini de presentació i ingrés de la declaració tributària especial

El termini de presentació i ingrés de la declaració tributària especial, tant de la
declaració inicial com, si s’escau, de les complementàries que es puguin efectuar, finalitza
el 30 de novembre de 2012.
Disposició final primera. Modificació de l’Ordre EHA/2027/2007, de 28 de juny, per la
qual es desplega parcialment el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, 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.
L’Ordre EHA/2027/2007, de 28 de juny, per la qual es desplega parcialment el Reial
decret 939/2005, de 29 de juliol, 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, queda modificada de la
manera següent:
1. A l’annex I, codi 021 autoliquidacions, s’inclou el model d’autoliquidació següent:
Codi de model: 750.
Denominació: declaració tributària especial (disposició addicional primera del Reial
decret llei 12/2012, de 30 de març)
Període d’ingrés: OA.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí
Oficial de l’Estat».
Madrid, 31 de maig de 2012.–El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
Cristóbal Montoro Romero.
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ANNEX I

Agència Tributària

Declaració tributària especial

Telèfon: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Autoliquidació i document d'ingrés

Número d'identiﬁcació ﬁscal (NIF) ...........................

Exercici .......

Persones físiques:

Declarant

Model

750

(Reial decret llei 12/2012, de 30 de març)

2 0 1 2

Període .....

0 A

Número de justiﬁcant:

Primer cognom ..............................
Segon cognom ..............................
Nom ..............................................

Espai reservat per al número de justiﬁcant

Persones jurídiques i altres entitats:
Raó social o
denominació .......

Complementària

Autoliquidació

Imports consignats a les caselles d'igual numeració de la relació de béns i drets (model D-750):
1. Béns immobles ......................................................................................................................................................................

10

2. Béns i drets afectes a activitats econòmiques, excepte immobles .............................................................................................

20

3. Dipòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes ﬁnancers i altres tipus d'imposicions en comptes...............

30

4. Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis ..................................................................................................

40

5. Valors representatius de la participació en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat .................................................................

50

6. Efectiu ..................................................................................................................................................................................

60

7. Restants béns i drets .............................................................................................................................................................

70

Total import o valor d'adquisició dels béns i drets ( 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 ) .............................................

80

Quota a ingressar (el 10 por 100 de la quantitat consignada a la casella 80 )..............................................................................

90

En cas de declaració complementària, indiqueu-ho consignant una "X" a la casella que ﬁgura a continuació i feu constar el número de 13 dígits identiﬁcatiu de la declaració
anteriorment presentada o el de l'última declaració, si se n'ha presentat més d'una.

Declaració complementària ..................

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

Ingrés efectuat a favor del Tresor Públic: compte restringit de col·aboració en la recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'autoliquidacions.

Ingrés

Import (casella 90 )...................................................................................................................................................................
Forma de pagament de la quantitat consignada a la casella I:
CÀRREC EN COMPTE AMB OBTENCIÓ DE NRC ..............

NÚMERO DE REFERÈNCIA COMPLET (NRC) ..............................................................

I

Pàg. 7

NIF

País

Data
d'adquisició

S'han d'utilitzar les claus següents: 1: Coincideixen la titularitat jurídica i la titularitat real; 2: No coincideixen la titularitat jurídica i la titularitat real. Important: aquesta clau s'ha de consignar exclusivament en els casos en què el titular jurídic no resideixi al territori espanyol.

10

Valoració (euros)

Pàgina 1

Data
d'adquisició

Total béns i drets afectes a activitats econòmiques, excepte immobles ..............................................................

(**)

País

20

Valoració (euros)

(**) S'ha de consignar el codi ISO de dos dígits alfabètics que correspongui al país o territori de què es tracti, d'acord amb la relació inclosa a l'annex II de l'Ordre EHA/3496/2011, de 15 de desembre, per la qual s'aprova la declaració de residència ﬁscal a efectes d'aplicar l'excepció de comunicar el número d'identiﬁcació
ﬁscal en les operacions amb entitats de crèdit, així com la relació de codis de països i territoris (BOE de 26 de desembre de 2011).

S'han d'utilitzar les claus següents: 1: Coincideixen la titularitat jurídica i la titularitat real; 2: No coincideixen la titularitat jurídica i la titularitat real. Important: aquesta clau s'ha de consignar exclusivament en els casos en què el titular jurídic no resideixi al territori espanyol.

Descripció concreta i detallada

Dilluns 4 de juny de 2012

(*)

Percentatge Clau
(*)

Titularitat

2. Béns i drets afectes a activitats econòmiques, excepte immobles

Suplement en llengua catalana al núm. 133

(***) S'ha de consignar el codi ISO de dos dígits alfabètics que correspongui al país o territori de què es tracti, d'acord amb la relació inclosa a l'annex II de l'Ordre EHA/3496/2011, de 15 de desembre, per la qual s'aprova la declaració de residència ﬁscal a efectes d'aplicar l'excepció de comunicar el número d'identiﬁcació
ﬁscal en les operacions amb entitats de crèdit, així com la relació de codis de països i territoris (BOE de 26 de desembre de 2011).

(**)

Total béns immobles ..............................................................................................................................................

(***)

Per identiﬁcar el tipus de bé immoble, s'han d'utilitzar les claus següents: 1: Immobles urbans; 2: Immobles rústics.

Dades identiﬁcatives i situació de l'immoble

(*)

(**)

Titularitat
Tipus Percentatge Clau

(*)

Cognoms i nom o raó social o denominació

ANNEX II

Declaració tributària especial (Reial decret llei 12/2012, de 30 de març). Relació de béns i drets

Declarant

1. Béns immobles

D-750

Model

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I.
Pàg. 8

Model

NIF

Cognoms i nom o raó social o denominació

Declaració tributària especial (Reial decret llei 12/2012, de 30 de març). Relació de béns i drets

Declarant

(**)

País

Data del
saldo

Total dipòsits i imposicions en comptes ................................................................................................................

Entitat de dipòsit

S'han d'utilitzar les claus següents: 1: Coincideixen la titularitat jurídica i la titularitat real; 2: No coincideixen la titularitat jurídica i la titularitat real. Important: aquesta clau s'ha de consignar exclusivament en els casos en què el titular jurídic no resideixi al territori espanyol.

Dades identiﬁcatives, inclòs el núm. del compte o dipòsit

30

Valoració (euros)

Pàgina 2

Entitat dipositària

(**)

País

Data
d'adquisició

Total valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis ...................................................................

Entitat emissora

40

Valoració (euros)

número d'identiﬁcació ﬁscal en les operacions amb entitats de crèdit, així com la relació de codis de països i territoris (BOE de 26 de desembre de 2011).

(**) S'ha de consignar el codi ISO de dos dígits alfabètics que correspongui al país o territori de què es tracti, d'acord amb la relació inclosa a l'annex II de l'Ordre EHA/3496/2011, de 15 de desembre, per la qual s'aprova la declaració de residència ﬁscal a efectes d'aplicar l'excepció de comunicar el

S'han d'utilitzar les claus següents: 1: Coincideixen la titularitat jurídica i la titularitat real; 2: No coincideixen la titularitat jurídica i la titularitat real. Important: aquesta clau s'ha de consignar exclusivament en els casos en què el titular jurídic no resideixi al territori espanyol.

Descripció concreta i detallada

Dilluns 4 de juny de 2012

(*)

Percentatge Clau
(*)

Titularitat

4. Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis

Suplement en llengua catalana al núm. 133

(**)
S'ha de consignar el codi ISO de dos dígits alfabètics que correspongui al país o territori de què es tracti, d'acord amb la relació inclosa a l'annex II de l'Ordre EHA/3496/2011, de 15 de desembre, per la qual s'aprova la declaració de residència ﬁscal a efectes d'aplicar l'excepció de comunicar el número d'identiﬁcació
ﬁscal en les operacions amb entitats de crèdit, així com la relació de codis de països i territoris (BOE de 26 de desembre de 2011).

(*)

Percentatge Clau
(*)

Titularitat

3. Dipòsits en compte corrent o d'estalvis, a la vista o a termini, comptes ﬁnancers i altres tipus d'imposicions en comptes

D-750

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I.
Pàg. 9

Model

NIF

Cognoms i nom o raó social o denominació

Titularitat
País
(***)

Data
d'adquisició

S'han d'utilitzar les claus següents: 1: Accions i participacions representatives del capital o patrimoni d'institucions d'inversió col·lectiva o d'entitats anàlogues; 2: Altres valors representatius de la participació en els fons propis d'entitats.

50

Valoració (euros)

Pàgina 3

(*)

País

60

Data d'obpertura
del compte

Total restants béns i drets ......................................................................................................................................

Entitat dipositària

Import que es declara (euros)

Important: únicament són vàlids els comptes oberts en entitats de crèdit residents a Espanya, en un altre Estat membre de la Unió Europea o en un Estat integrant de l'Espai Econòmic Europeu que hagi subscrit un conveni amb Espanya per evitar la doble imposició internacional amb clàusula d'intercanvi d'informació o un acord
d'intercanvi d'informació en matèria tributària, sempre que no es tracti de jurisdiccions qualiﬁcades d'alt risc, deﬁcients o no cooperatives pel Grupo d'Acció Financera Internacional.

Dilluns 4 de juny de 2012

(*)
S'ha de consignar el codi ISO de dos dígits alfabètics que correspongui al país o territori de què es tracti, d'acord amb la relació inclosa a l'annex II de l'Ordre EHA/3496/2011, de 15 de desembre, per la qual s'aprova la declaració de residència ﬁscal a efectes d'aplicar l'excepció de comunicar el número d'identiﬁcació ﬁscal
en les operacions amb entitats de crèdit, així com la relació de codis de països i territoris (BOE de 26 de desembre de 2011).

Dades del compte en què ha dipositat els diners en efectiu

6. Efectiu

Suplement en llengua catalana al núm. 133

(***) S'ha de consignar el codi ISO de dos dígits alfabètics que correspongui al país o territori de què es tracti, d'acord amb la relació inclosa a l'annex II de l'Ordre EHA/3496/2011, de 15 de desembre, per la qual s'aprova la declaració de residència ﬁscal a efectes d'aplicar l'excepció de comunicar el número d'identiﬁcació
ﬁscal en les operacions amb entitats de crèdit, així com la relació de codis de països i territoris (BOE de 26 de desembre de 2011).

(**)

Total valors representatius de la participació en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat..............................

Entitat dipositària

S'han d'utilitzar les claus següents: 1: Coincideixen la titularitat jurídica i la titularitat real; 2: No coincideixen la titularitat jurídica i la titularitat real. Important: aquesta clau s'ha de consignar exclusivament en els casos en què el titular jurídic no resideixi al territori espanyol.

Descripció concreta i detallada

(*)

Porcentatge Clau Tipus
(*) (**)

Entitat emissora

Declaració tributària especial (Reial decret llei 12/2012, de 30 de març). Relació de béns i drets

Declarant

5. Valors representatius de la participació en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat

D-750

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Secc. I.
Pàg. 10

Model

http://www.boe.es

NIF

Cognoms i nom o raó social o denominació

Titularitat
País
(***)

Data
d'adquisició

S'han d'utilitzar les claus següents: 1: Operacions d'assegurança o capitalització; 2: Vehicles, embarcacions i aeronaus; 3: Altres, inclosos els drets reals d'ús i gaudi sobre elements patrimonials.

(**)

70

Valoració (euros)

(***) S'ha de consignar el codi ISO de dos dígits alfabètics que correspongui al país o territori de què es tracti, d'acord amb la relació inclosa a l'annex II de l'Ordre EHA/3496/2011, de 15 de desembre, per la qual s'aprova la declaració de residència ﬁscal a efectes d'aplicar l'excepció de comunicar el número d'identiﬁcació
ﬁscal en les operacions amb entitats de crèdit, així com la relació de codis de països i territoris (BOE de 26 de desembre de 2011).

S'han d'utilitzar les claus següents: 1: Coincideixen la titularitat jurídica i la titularitat real; 2: No coincideixen la titularitat jurídica i la titularitat real. Important: aquesta clau s'ha de consignar exclusivament en els casos en què el titular jurídic no resideixi al territori espanyol.

(*)

Percentatge Clau Tipus
Descripció concreta i detallada
(*) (**)

Pàgina 4

Suplement en llengua catalana al núm. 133

Total restants béns i drets ......................................................................................................................................

Declaració tributària especial (Reial decret llei 12/2012, de 30 de març). Relació de béns i drets

Declarant

7. Restants béns i drets

D-750

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dilluns 4 de juny de 2012
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