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tuar a declaración e o ingreso a que se refire o citado 
precepto regulamentario polos seguintes retedores 
ou obrigados a ingresar á conta:

a) As persoas ou entidades que teñan a consi-
deración de grandes empresas por concorrer 
algunha das circunstancias a que se refiren os 
números 1.º e 1.º bis do número 3 do artigo 71 do 
Regulamento do imposto sobre o valor engadido, 
aprobado polo Real decreto 1624/1992, do 29 de 
de cembro.

b) As entidades que teñan a consideración de 
administracións públicas, incluída a Seguridade 
Social, cuxo último orzamento anual aprobado con 
anterioridade ao inicio de cada exercicio supere a 
cantidade de 6 millóns de euros.

Non obstante o anterior, cando a entidade paga-
dora sexa a Administración xeral do Estado, a reten-
ción e o ingreso se efectuasen de forma directa e o 
pagamento se realizase a través de habilitacións ou 
caixas pagadoras, o modelo 111 deberá ser presen-
tado por estas, exclusivamente, para efectuar a 
declaración das cantidades retidas e dos ingresos á 
conta efectuados correspondentes a cada mes.»

2. Modifícase o número 1 do artigo 8 da Orde 
EHA/30/2007, do 16 de xaneiro, que queda redactado 
nos seguintes termos:

«Artigo 8. Presentación por vía telemática do 
modelo 111.

1. A presentación por vía telemática do 
modelo 111 polas entidades que teñan a considera-
ción de administracións públicas, incluída a Seguri-
dade Social, cuxo último orzamento anual aprobado 
con anterioridade ao inicio de cada exercicio supere 
a cantidade de 6 millóns de euros, realizarase de 
acordo co establecido na Orde HAC/2894/2002, do 8 
de novembro, pola que se establecen as condicións 
xerais e o procedemento para a presentación tele-
mática pola internet da declaración axustada ao 
modelo 111 que presentarán as administracións 
públicas, incluída a Seguridade Social.

Non obstante o anterior, a presentación por vía tele-
mática do modelo 111 correspondente á Administración 
xeral do Estado nos supostos a que se refire a letra b) do 
artigo 7 desta orde non precisará a obtención do NRC que 
subministra a entidade colaboradora ao contabilizar o 
importe do ingreso resultante da declaración.»

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado» e afectará, por 
primeira vez, a declaración-resumo anual de retencións e 
ingresos á conta do imposto sobre a renda das persoas 
físicas, modelo 190, correspondente ao exercicio 2007 e 
seguintes, así como a declaración mensual de retencións 
e ingresos á conta do imposto sobre a renda das persoas 
físicas, modelo 111, correspondente ao mes de xaneiro 
de 2008 e seguintes, que deban presentar as habilitacións 
e caixas pagadoras da Administración xeral do Estado 
cando a retención e o ingreso se efectúen de forma 
directa.

Madrid, 11 de outubro de 2007.–O vicepresidente 
segundo do Goberno e ministro de Economía e Facenda, 
Pedro Solbes Mira.

(Nota: os anexos a que alude esta orde poden consultarse en caste-
lán, no BOE núm. 250, do 18 de outubro de 2007.) 

 18192 ORDE EHA/3021/2007, do 11 de outubro, pola 
que se aproba o modelo 182 de declaración 
informativa de donativos, doazóns e achegas 
recibidas e disposicións realizadas, así como 
os deseños físicos e lóxicos para a substitución 
das follas interiores do devandito modelo por 
soportes directamente lexibles por ordenador 
e se establecen as condicións e o procede-
mento para a súa presentación telemática a 
través da internet, e se modifican os modelos 
de declaración 184, 187, 188, 193 normal e sim-
plificado, 194, 196, 198, 215 e 345. («BOE» 250, 
do 18-10-2007.)

A Orde HAC/3219/2003, do 14 de novembro, aprobou 
o modelo 182 de declaración informativa de donativos, 
doazóns e achegas recibidas, así como os deseños físicos 
e lóxicos para a substitución das follas interiores do 
devandito modelo por soportes directamente lexibles por 
ordenador, e estableceu as condicións e o procedemento 
para a súa presentación telemática a través da internet.

Recentemente aprobáronse distintas disposicións 
normativas que establecen novas obrigas de información 
relativas ao patrimonio de persoas con discapacidade.

Concretamente, o artigo 104.5 da Lei 35/2006, do 28 de 
novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas 
e de modificación parcial das leis dos impostos sobre 
sociedades, sobre a renda de non-residentes e sobre o 
patrimonio, establece a obriga de subministración de 
información dos contribuíntes deste imposto que sexan 
titulares do patrimonio protexido regulado na Lei 41/2003, 
do 18 de novembro, de protección patrimonial das per-
soas con discapacidade e de modificación do Código civil, 
da Lei de axuizamento civil e da normativa tributaria con 
esta finalidade, de presentar una declaración na cal se 
indique a composición do patrimonio, as achegas recibidas 
e as disposicións realizadas durante o período impositivo, 
nos termos que regulamentariamente se establezan.

O desenvolvemento regulamentario do precepto ante-
rior recóllese no artigo 71 do Regulamento do imposto 
sobre a renda das persoas físicas aprobado mediante o 
Real decreto 439/2007, do 30 de marzo. Neste artigo esta-
blécese a obriga dos titulares destes patrimonios protexi-
dos e, caso de incapacidade daqueles, dos administrado-
res deses patrimonios, de remitir unha declaración 
informativa sobre as achegas recibidas e as disposicións 
realizadas durante cada ano natural na cal, ademais dos 
seus datos de identificación, farán constar o nome, os 
apelidos e a identificación fiscal tanto dos que achegan 
como dos beneficiarios das disposicións realizadas, o 
tipo, importe e identificación das achegas recibidas así 
como das disposicións realizadas. A presentación desta 
declaración informativa realizarase dentro do mes de 
xaneiro de cada ano, en relación coas achegas e disposi-
cións realizadas no ano inmedia to anterior. Así mesmo, 
establécese que a primeira declaración informativa que 
se presente deberá ir acompañada de copia simple da 
escritura pública de constitución do patrimonio protexido 
na cal figure a relación de bens e dereitos que inicial-
mente o constituíron, así como da relación detallada das 
achegas recibidas e das disposicións realizadas desde a 
data de constitución do patrimonio protexido ata a da 
presentación desta primeira declaración. O propio 
artigo 71 mencionado atribúelle ao ministro de Economía 
e Facenda a competencia para establecer o modelo, a 
forma e o lugar de presentación da declaración informa-
tiva a que se refire este artigo, así como os supostos en 
que deberá presentarse en soporte lexible por ordenador 
ou por medios telemáticos.

Co fin de evitar a creación de novos modelos de 
declaracións informativas e tendo en conta a natureza 
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similar desta nova información que se debe subministrar, 
coa que se inclúe na declaración informativa de donati-
vos, doazóns e achegas recibidas, modelo 182, conside-
rouse conveniente utilizar este modelo de declaración 
para subministrar a nova información referente aos patri-
monios de persoas con discapacidade, o que fai necesa-
rio aprobar un novo modelo para a incorporación desta 
información.

Coa presente orde dáse cumprimento aos mandatos 
regulamentarios, aprobando un modelo de declara-
ción 182 adaptado ás disposicións legais e regulamenta-
rias, e derrogando o ata agora vixente, aprobado mediante 
a Orde HAC/3219/2003, do 14 de novembro.

A declaración, modelo 182, vai seguir sendo de apli-
cación tamén para a subministración de información que 
se establece no Regulamento para a aplicación do réxime 
fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos 
fiscais ao mecenado aprobado mediante o Real decreto 
1270/2003, do 10 de outubro. Nese regulamento dáselle 
cumprimento á obriga prevista no número 2 do artigo 24 
da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das 
entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao 
mecenado. De acordo co mencionado número 2, as enti-
dades que sexan beneficiarias do réxime de incentivos 
fiscais ao mecenado que se establece no título III da 
Lei 49/2002, deben remitir á Administración Tributaria, na 
forma e prazos que se establezan regulamentariamente, 
a información relativa ás certificacións que expedisen 
como xustificación dos donativos, doazóns e achegas 
deducibles.

En desenvolvemento deste precepto, o artigo 6 do 
Regulamento para a aplicación do réxime fiscal das enti-
dades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mece-
nado estableceu que as entidades beneficiarias a que se 
fixo referencia anteriormente deben remitir á Administra-
ción tributaria unha declaración informativa sobre as cer-
tificacións emitidas por donativos, doazóns e achegas 
deducibles, percibidos durante cada ano natural, na cal, 
ademais dos datos de identificación, deberá constar 
determinada información referida aos doadores e aos que 
achegan: nome e apelidos, razón ou denominación social; 
número de identificación fiscal; importe do donativo ou 
achega e, se estes foren en especie, valoración do doado 
ou achegado; referencia a se o donativo ou a achega se 
perciben para as actividades prioritarias de mecenado 
que se sinalen por lei de orzamentos xerais do Estado; 
información sobre revogacións de donativos e achegas 
que, de ser o caso, se producisen no ano natural; e indica-
ción de se o donativo ou achega dá dereito á aplicación 
dalgunha das deducións aprobadas polas comunidades 
autónomas. O prazo previsto regulamentariamente para a 
presentación desta declaración é o mes de xaneiro de 
cada ano, en relación cos donativos percibidos no ano 
inmediato anterior.

Igualmente, como viña realizándose, deben incluírse 
dentro da relación de doadores do modelo 182 todos os 
contribuíntes e suxeitos pasivos beneficiarios da dedu-
ción por donativos; é dicir, que ademais de os contribuín-
tes do imposto sobre a renda das persoas físicas, deben 
incluírse os suxeitos pasivos do imposto sobre socieda-
des, que teñen dereito a dedución na cota, de acordo co 
previsto na Lei 49/2002, e os contribuíntes do imposto 
sobre a renda de non-residentes.

Cómpre destacar que, como consecuencia da aproba-
ción da Lei orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financia-
mento dos partidos políticos, ás doazóns a que lles sexa 
de aplicación o artigo 4 da devandita Lei orgánica, lles 
serán de aplicación as deducións previstas na Lei 49/2002, 
do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen 
fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado. En 
consecuencia, e segundo dispón o artigo 105.2d) da 
Lei 35/2006, do imposto sobre a renda das persoas físicas, 
e o artigo 69.2 do Real decreto 439/2007, que aproba o 

Regulamento dese imposto, os partidos políticos deberán 
presentar a declaración informativa de donativos, doa-
zóns e achegas recibidas e disposicións realizadas.

O propio artigo 6 do Regulamento para a aplicación 
do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos 
incentivos fiscais ao mecenado atribúelle ao ministro de 
Economía e Facenda a competencia para determinar o 
lugar e a forma de presentación da declaración informa-
tiva, así como os supostos en que se deberá presentar en 
soporte directamente lexible por ordenador ou por 
medios telemáticos.

Así mesmo, o modelo 182 vai seguir sendo de aplica-
ción tamén para a subministración de información rela-
tiva á percepción de donativos que dean dereito á dedu-
ción polo imposto sobre a renda das persoas físicas 
prevista no artigo 68.3.b) da lei do citado imposto, tal 
como se establece a obriga desa subministración no 
artigo 105.2.d) da lei do citado imposto e no artigo 69.2 do 
regulamento do imposto.

O propio artigo 69.2 do Regulamento do imposto 
sobre a renda das persoas físicas atribúelle ao ministro de 
Economía e Facenda a competencia para determinar o 
lugar e a forma de presentación da declaración informa-
tiva, así como os supostos en que deberá presentarse en 
soporte directamente lexible por ordenador ou por 
medios telemáticos.

Polo que se refire ás formas de presentación non se 
producen variacións, agás a desaparición da modalidade 
de presentación da declaración mediante soporte colec-
tivo directamente lexible por ordenador, que se elimina 
dada a escasa utilización desta vía, na actualidade, polos 
obrigados tributarios.

Por outro lado, a nova normativa do imposto sobre a 
renda das persoas físicas recollida na Lei 35/2006, do 28 
de novembro, e no Regulamento do imposto aprobado 
polo Real decreto 439/2007, do 30 de marzo, afectou a 
diversos modelos de declaracións informativas e resu-
mos anuais de retencións e ingresos á conta que, ben 
que non fai necesaria a aprobación de novos modelos, si 
exixen a adaptación dos existentes mediante as oportu-
nas modificacións. Entre as novidades normativas que 
xustifican estas modificacións deben mencionarse a 
desaparición da distinción entre perdas e ganancias 
patrimoniais xeradas en máis ou menos dun ano, a dis-
tinción entre rendementos de capital mobiliario que 
constitúen renda do aforro e rendementos que forman 
parte da renda xeral, a eliminación dos coeficientes mul-
tiplicadores para os rendementos obtidos pola participa-
ción nos fondos propios de calquera tipo de entidade, a 
eliminación para determinados rendementos de capital 
mobiliario dos coeficientes redutores por irregularidade, 
a supresión da dedución por dobre imposición de divi-
dendos e a inclusión dunha nova porcentaxe redutora de 
determinados rendementos de capital inmobiliario. Por 
este motivo, considérase necesaria a modificación das 
ordes ministeriais que regulan os modelos de declara-
ción anual 184, 187, 188, 193 normal e simplificado, 194, 
196 e 198, para introducir as adaptacións necesarias nos 
modelos e nos deseños físicos e lóxicos.

Para estes efectos, os artigos 90.4 da Lei 35/2006, os 
artigos 70.3 e 108.5 do Regulamento do imposto sobre a 
renda das persoas físicas, e o artigo 66.5 do Regulamento 
do imposto sobre sociedades, aprobado polo Real decreto 
1777/2004, do 30 de xullo, habilitan o ministro de Econo-
mía e Facenda para establecer os modelos anteriormente 
referidos.

Polo demais, non se introducen modificacións en 
canto ao lugar, forma e prazo de presentación dos mode-
los 184, 187, 188, 193 normal e simplificado, 194, 196 e 198, 
extremos que seguen a rexerse polas disposicións vixen-
tes ata este momento.

Por outro lado, a disposición adicional décimo terceira 
da Lei 35/2006, do 28 de novembro, remite ao desenvolve-
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mento regulamentario novas obrigas de subministración 
de información correspondentes ás entidades asegurado-
ras respecto dos plans de previsión social empresarial e 
dos seguros de dependencia que comercialicen, e ás enti-
dades financeiras respecto dos plans individuais de afo-
rro sistemático que igualmente comercialicen.

En desenvolvemento deste precepto, os números 5, 6 
e 9 do artigo 69 do Regulamento do imposto sobre a 
renda das persoas físicas estableceron que as entidades 
aseguradoras que comercialicen os plans de previsión 
asegurados, os seguros de dependencia, os plans de pre-
visión social empresarial e os plans individuais de aforro 
sistemático deberán presentar unha declaración informa-
tiva na cal, ademais dos datos de identificación dos toma-
dores e asegurados, deberá constar determinada infor-
mación referida a estes: importe total das primas 
satisfeitas polos tomadores, importe das achegas efectua-
das polos asegurados e as contribucións satisfeitas polos 
tomadores a favor de cada un dos anteriores, e, no caso 
de plans individuais de aforro sistemático, indicación da 
data da primeira prima, importe da renda exenta comuni-
cada no momento da constitución da renda vitalicia en 
caso de anticipación total ou parcial dos dereitos econó-
micos e a manifestación de que se cumpre o requisito do 
límite anual máximo satisfeito en concepto de primas 
establecido na Lei 35/2006 en caso de transformación dun 
contrato de seguro de vida nun plan de aforro sistemá-
tico. O prazo previsto regulamentariamente para a pre-
sentación desta declaración é nos trinta primeiros días 
naturais do ano inmediato seguinte, agás que a declara-
ción se presente en soporte directamente lexible por 
ordenador, caso en que o prazo finalizará o día 20 de 
febreiro do devandito ano inmediato seguinte.

O propio artigo 69 mencionado atribúelle ao ministro 
de Economía e Facenda a competencia para establecer a 
forma e o lugar de presentación da declaración informa-
tiva a que se refire este artigo, así como os supostos en 
que deberá presentarse en soporte directamente lexible 
por ordenador ou por medios telemáticos.

En aplicación desta habilitación entendeuse proce-
dente ampliar o ámbito obxectivo do modelo 345 de 
«Plans, fondos de pensións, sistemas alternativos, mutua-
lidades de previsión social e plans de previsión asegura-
dos. Declaración anual», modificando a Orde do 22 de 
decembro de 1999 pola que se aproba o modelo 345 de 
declaración anual que deben presentar as entidades xes-
toras de fondos de pensións, os promotores de plans de 
pensións, as entidades acollidas a sistemas alternativos 
de cobertura de prestacións análogas ás dos plans de 
pensións e as mutualidades de previsión social, así como 
as condicións e os deseños físicos e lóxicos para a substi-
tución das follas interiores por soportes directamente 
lexibles por ordenador, e a Orde do 27 de xullo de 2001 
pola que se aproban os modelos 043, 044, 045, 181, 182, 
190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 e 651, en euros, así como 
o modelo 777, documento de ingreso ou devolución no 
caso de declaracións-liquidacións extemporáneas e com-
plementarias, e pola que se establece a obriga de utilizar 
necesariamente os modelos en euros a partir do 1 de 
xaneiro de 2002, de xeito que o ámbito da declaración, 
modelo 345, se estenda tamén á subministración da infor-
mación relativa aos plans de previsión social empresarial, 
aos seguros de dependencia e aos plans individuais de 
aforro sistemático.

Con este fin, a través desta orde inclúense entre os 
suxeitos obrigados a presentar o modelo de declaración 
345 as entidades aseguradoras que comercialicen os 
plans de previsión social empresarial, os seguros de 
dependencia e os plans individuais de aforro sistemático, 
apróbase unha nova folla interior de relación de declara-
dos do modelo e engádense ao modelo e aos deseños 
físicos e lóxicos un novo campo e claves específicas rela-
tivas ás achegas a eses plans e seguros. Ao mesmo tempo 

modifícase a propia denominación do modelo, engadín-
dolle unha mención dos plans de previsión social empre-
sarial, os seguros de dependencia e os plans individuais 
de aforro sistemático.

Así mesmo, para subministrar, no ámbito dos plans 
individuais de aforro sistemático, a información adicional 
correspondente á renda exenta comunicada no momento 
de constitución da renda vitalicia, considerouse necesario 
adaptar o modelo 188 de resumo anual de retencións e 
ingresos á conta en relación coas rendas ou rendementos 
do capital mobiliario procedentes de operacións de capi-
talización e de contratos de seguro de vida e invalidez 
para incluír a devandita información.

Polo demais, non se introducen modificacións en 
canto ao lugar, forma e prazo de presentación do 
modelo 345, extremos que seguen a rexerse polas dispo-
sicións vixentes ata este momento.

Por outro lado, co fin de que cada vez máis contribuín-
tes poidan beneficiarse dos mecanismos de asistencia 
para a confección das declaracións, en especial os do 
borrador de declaración e envío de datos fiscais no ámbito 
do imposto sobre a renda das persoas físicas, amplíase, 
en dous supostos, con carácter voluntario, a información 
que deben subministrar os obrigados a presentar deter-
minadas declaracións informativas e resumos anuais de 
retencións e ingresos á conta.

O primeiro suposto ten a súa xustificación na disposi-
ción transitoria décimo terceira da Lei 35/2006, que esta-
blece unha compensación fiscal para os contribuíntes que 
perciban un capital diferido derivado dun contrato de 
seguro de vida ou invalidez xerador de rendementos de 
capital mobiliario contratado con anterioridade ao 20 de 
xaneiro de 2006, no suposto de que a aplicación do 
réxime fiscal establecido na Lei 35/2006 resulte menos 
favorable que o regulado no derrogado texto refundido 
da Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas e 
cuxo procedemento e condicións se remite a determina-
ción pola lei de orzamentos xerais do Estado. De acordo 
co anterior, e coa finalidade de que a Administración tri-
butaria lles poida subministrar aos contribuíntes o 
importe do rendemento determinado de acordo co texto 
refundido mencionado, adáptase o resumo anual de 
retencións e ingresos á conta en relación coas rendas ou 
rendementos do capital mobiliario procedentes de opera-
cións de capitalización e de contratos de seguro de vida e 
invalidez, modelo 188, para que esa información se inclúa 
no modelo 188.

O segundo suposto refírese ao contido da informa-
ción que se subministra na declaración modelo 196, de 
resumo anual de retencións e ingresos á conta correspon-
dentes a rendas ou rendementos do capital mobiliario 
obtidos pola contraprestación derivada de contas en toda 
clase de institucións financeiras, no cal se incluirá a infor-
mación correspondente á valoración para os efectos do 
imposto sobre a renda das persoas físicas das retribu-
cións en especie do capital mobiliario que se inclúen nese 
resumo. Por este motivo, realízanse as adaptacións nece-
sarias no modelo 196 para incluír esa información

Por último, a Orde EHA/3398/2006, do 26 de outubro, 
pola que se ditan medidas para o impulso e homoxenei-
zación de determinados aspectos en relación coa presen-
tación de declaracións tributarias por vía telemática, se 
modifican determinadas normas de presentación dos 
modelos de declaración 182, 184, 188 e 296, e se modifica 
o modelo de declaración 187, «Declaración informativa de 
accións e participacións representativas do capital ou do 
patrimonio das institucións de investimento colectivo e 
resumo anual de retencións e ingresos á conta en relación 
coas rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como 
consecuencia das transmisións ou reembolsos desas 
accións e participacións», estendeu, como medio de 
pagamento das débedas tributarias resultantes de deter-
minadas declaracións que se presenten por vía telemática 
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nos prazos regulamentarios, a domiciliación bancaria das 
citadas débedas nas entidades de crédito que actúen 
como colaboradoras na xestión recadatoria, incluíndo 
entre esas declaracións o modelo 215, «Imposto sobre a 
renda de non-residentes. Non residentes sen establece-
mento permanente. Declaración colectiva».

Coa finalidade de adaptar os deseños de rexistro do 
modelo de declaración 215 á posibilidade de que poida 
efectuarse a domiciliación bancaria de ingresos nas pre-
sentacións realizadas por vía telemática, apróbanse uns 
novos deseños físicos e lóxicos que substitúen os aproba-
dos mediante a Orde HAC/3626/2003, do 23 de decembro, 
pola que se aproban os modelos de declaración 210, 215, 
212, 211 e 213 do imposto sobre a renda de non-residen-
tes, que deben utilizarse para declarar as rendas obtidas 
sen mediación de establecemento permanente, a reten-
ción practicada na adquisición de bens inmobles a non-
residentes sen establecemento permanente e o gravame 
especial sobre bens inmobles de entidades non residen-
tes, así como o modelo de declaración 214, declaración 
simplificada de non-residentes dos impostos sobre o 
patrimonio e sobre a renda de non-residentes; se estable-
cen as condicións xerais e o procedemento para a presen-
tación telemática por Internet destas declaracións e outras 
normas referentes á tributación de non-residentes.

A disposición derradeira segunda do texto refundido 
da Lei do imposto sobre a renda de non- residentes, apro-
bado polo artigo único do Real decreto lexislativo 5/2004, 
do 5 de marzo, dispón que os modelos de declaración 
deste imposto e os dos seus pagamentos á conta serán 
aprobados polo ministro de Facenda, que establecerá a 
forma, o lugar e os prazos para a presentación, así como 
os supostos e condicións da súa presentación por medios 
telemáticos. Así mesmo, a disposición derradeira única 
do Regulamento do imposto sobre a renda de non-resi-
dentes, aprobado polo Real decreto 1776/2004, do 30 de 
xullo, autoriza o ministro de Economía e Facenda para 
ditar as disposicións necesarias para a aplicación do 
citado regulamento.

As habilitacións ao ministro de Facenda indicadas 
nesta orde deben entenderse conferidas ao ministro de 
Economía e Facenda, de acordo co disposto no artigo 5 do 
Real decreto 553/2004, do 17 de abril, polo que se reestru-
turan os departamentos ministeriais.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo 1. Aprobación do modelo 182. 

1. Apróbase o modelo 182 «Imposto sobre a renda 
das persoas físicas, imposto sobre a renda de non-resi-
dentes e imposto sobre sociedades. Declaración informa-
tiva de donativos, doazóns e achegas recibidas e disposi-
cións realizadas», que figura no anexo I desta orde. Este 
modelo componse dos seguintes documentos:

a) Folla-resumo, que comprende dous exemplares, 
un para a Administración e outro para o interesado.

b) Follas interiores de relación de declarados, cada 
unha das cales consta, así mesmo, de dous exemplares, 
un para a Administración e outro para o interesado.

c) Sobre anual para efectuar a presentación.

O número de xustificante que deberá figurar no 
modelo 182 será un número secuencial cuxos tres primei-
ros díxitos corresponderán co código 182.

2. Serán igualmente válidas as declaracións que, 
axustándose aos contidos do modelo aprobado nesta 
orde, se realicen en papel branco co módulo de impresión 
que, de ser o caso e para estes efectos, elabore a Axencia 
Estatal de Administración Tributaria. Os datos impresos 
nestas declaracións prevalecerán sobre as alteracións ou 
correccións manuais que puideren producirse sobre eles, 

polo que estas non producirán efectos ante a Administra-
ción tributaria.

As declaracións así xeradas presentaranse no sobre 
de retorno do programa de axuda aprobado no anexo VI 
da Orde EHA/702/2006, do 9 de marzo, pola que se apro-
ban os modelos de declaración do imposto sobre a renda 
das persoas físicas e do imposto sobre o patrimonio, 
exercicio 2005, se establece o procedemento de remisión 
do borrador de declaración do imposto sobre a renda das 
persoas físicas e as condicións para a súa confirmación 
ou subscrición, se determinan o lugar, forma e prazos da 
súa presentación, así como as condicións xerais e o pro-
cedemento para a súa presentación por medios telemáti-
cos ou telefónicos.

Artigo 2. Aprobación dos deseños físicos e lóxicos a que 
deberán axustarse os soportes directamente lexibles 
por ordenador.

Apróbanse os deseños físicos e lóxicos que figuran no 
anexo II desta orde, aos cales deberán axustarse os 
soportes directamente lexibles por ordenador para a súa 
presentación en substitución das follas interiores de rela-
ción de declarados correspondentes ao modelo 182.

Artigo 3. Obrigados a presentar o modelo 182.

Deberán presentar a declaración informativa de dona-
tivos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realiza-
das, as entidades perceptoras de donativos, doazóns e 
achegas que dean dereito a dedución polo imposto sobre 
a renda das persoas físicas, polo imposto sobre a renda 
de non-residentes ou polo imposto sobre sociedades 
cando estas expedisen certificación acreditativa do dona-
tivo, doazón ou achega, os partidos políticos que perciban 
doazóns ás cales resulten de aplicación as deducións pre-
vistas na Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal 
das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais 
ao mecenado, segundo dispón o artigo 12.Dous da Lei 
orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento dos 
partidos políticos, así como os titulares de patrimonios 
protexidos regulados pola Lei 41/2003, do 18 de novem-
bro, de protección patrimonial das persoas con discapaci-
dade e de modificación do Código civil, da Lei de axuiza-
mento civil e da normativa tributaria, e, no caso de 
incapacidade daqueles, os administradores dos citados 
patrimonios.

Artigo 4. Obxecto e contido da información.

1. As entidades beneficiarias de donativos a que se 
refire o artigo 68.3.b) da Lei do imposto sobre a renda das 
persoas físicas deberán facer constar na declaración 
informativa de donativos, achegas e disposicións, de 
acordo coas especificacións contidas no modelo, ademais 
dos datos de identificación da entidade perceptora dos 
donativos recibidos durante cada ano natural, os seguin-
tes datos referidos a quen doe ou achegue:

a) Nome e apelidos ou, de ser o caso, razón ou deno-
minación social.

b) Número de identificación fiscal.
c) Importe do donativo.
d) Indicación de se o donativo dá dereito á aplica-

ción dalgunha das deducións aprobadas polas comunida-
des autónomas para os efectos do imposto sobre a renda 
das persoas físicas.

2. As entidades beneficiarias do réxime de incenti-
vos ao mecenado que se establece no título III da 
Lei 49/2002, do 23 de decembro, do réxime das entidades 
sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, 
deberán facer constar, ademais, a razón ou denominación 



3068 Martes 23 outubro 2007 Suplemento núm. 26

social, e do resto de información que se sinalou no 
número anterior, a seguinte:

a) Valor do doado ou achegado no ano natural, 
cando se trate de donativos, doazóns ou achegas en 
especie.

b) Referencia a se ao donativo, doazón ou achega lle 
resulta de aplicación o réxime de mecenado prioritario 
previsto no artigo 22 da citada Lei 49/2002.

c) Información sobre as revogacións de donativos, 
doazóns e achegas que, de ser o caso, se producisen no 
ano natural.

3. Os titulares de patrimonios protexidos regulados 
pola Lei 41/2003, do 18 de novembro, de protección patri-
monial das persoas con discapacidade e de modificación 
do Código civil, da Lei de axuizamento civil e da norma-
tiva tributaria, e, no caso de incapacidade daqueles, os 
administradores dos citados patrimonios deberán facer 
constar, ademais do seu nome e apelidos, a seguinte 
información:

a) Nome, apelidos e identificación fiscal de quen fai 
a achega e dos beneficiarios das disposicións realizadas.

b) Tipo, importe e identificación das achegas recibi-
das así como das disposicións realizadas no ano natural.

4. Os titulares de patrimonios protexidos ou, de ser 
o caso, os administradores de tales patrimonios, mencio-
nados no punto anterior, deberán presentar conxunta-
mente coa primeira declaración informativa, modelo 182, 
que se presente, ben mediante a súa introdución no sobre 
de retorno que corresponda, ou ben, de acordo co esta-
blecido no artigo 10.2 da presente orde, cando a declara-
ción se presente por vía telemática, os seguintes docu-
mentos debidamente cubertos:

a) Copia simple da escritura pública de constitución 
do patrimonio protexido na cal figure a relación de bens e 
dereitos que inicialmente o constituíron.

b) De ser o caso, a relación detallada das achegas 
recibidas e as disposicións realizadas durante o período 
comprendido entre a data de constitución do patrimonio 
protexido e o ano natural inmediato anterior, inclusive, a 
aquel polo cal presenta esta primeira declaración.

Artigo 5. Prazo de presentación do modelo 182.

A presentación da declaración informativa de donati-
vos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realiza-
das, modelo 182, tanto en impreso como en soporte 
directamente lexible por ordenador ou por vía telemática, 
realizarase no mes de xaneiro de cada ano, en relación 
cos donativos, doazóns e achegas recibidas ou disposi-
cións realizadas durante o ano natural anterior.

Todo isto sen prexuízo do disposto no artigo 10.3 
desta orde.

Artigo 6. Forma de presentación do modelo 182.

A declaración anual de donativos, doazóns e achegas 
recibidas e disposicións realizadas, modelo 182, presenta-
rase conforme os criterios que a seguir se especifican:

1. As declaracións que conteñan ata 100 rexistros de 
declarados relacionados na declaración deberán presen-
tarse, á elección do obrigado tributario, a través dalgunha 
das seguintes formas:

a) En impreso, tanto se a declaración foi cuberta nun 
formulario axustado ao modelo 182 aprobado no artigo 1 
da presente orde como se se trata dun impreso xerado 
mediante a utilización do módulo de impresión desen-
volto pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

b) Por vía telemática a través da internet, conforme 
as condicións xerais e o procedemento establecidos, res-
pectivamente, nos artigos 9 e 10 desta orde.

2. As declaracións que conteñan máis de 100 e ata 
49.999 rexistros de declarados relacionados na declara-
ción, así como as que, sen exceder este último número, 
correspondan aos obrigados tributarios respecto dos 
cales as funcións de xestión están atribuídas a algunha 
das unidades de xestión de grandes empresas dependen-
tes do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria 
da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou á Dele-
gación Central de Grandes Contribuíntes, deberán pre-
sentarse por vía telemática a través da internet conforme 
as condicións xerais e o procedemento establecidos, res-
pectivamente, nos artigos 9 e 10 desta orde.

3. As declaracións que conteñan máis de 49.999 
rexistros de declarados relacionados na declaración debe-
rán presentarse en soporte individual directamente lexible 
por ordenador consonte o establecido no artigo 8 desta 
orde, o cal deberá cumprir as seguintes características:

a) Tipo: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm.
b) Capacidade: ata 700 MB.
c) Formato ISO/IEC DIS 9660:1999, con ou sen exten-

sión Joliet.
d) Non multisesión.

Artigo 7. Lugar de presentación do modelo 182.

1. A presentación da declaración informativa de 
donativos, doazóns ou achegas recibidas e disposicións 
realizadas, modelo 182, na forma prevista no artigo 6.1.a) 
desta orde presentarase na delegación ou administración 
da Axencia Estatal de Administración Tributaria corres-
pondente ao domicilio fiscal do obrigado tributario ou 
declarante.

Esta presentación efectuarase, quer directamente 
quer por correo certificado, utilizando o sobre anual que 
corresponda dos que se din no artigo 1 desta orde, no cal 
se introducirá previamente a seguinte documentación:

a) O «exemplar para a Administración» da folla-
resumo do modelo 182 debidamente cuberta, na cal 
deberá adherirse, no espazo correspondente, a etiqueta 
de identificación que subministra a Axencia Estatal de 
Administración Tributaria. No suposto de non dispor de 
etiquetas de identificación cubriranse a totalidade dos 
datos de identificación e achegarase unha fotocopia da 
tarxeta acreditativa do número de identificación fiscal.

b) Os «exemplares para a Administración» das follas 
interiores do modelo 182 que conteñan a listaxe de decla-
rados.

c) A documentación a que se refire o artigo 4.4 desta 
orde nos casos en que proceda a súa presentación 
segundo este artigo.

2. A presentación dos soportes directamente lexibles 
por ordenador que conteñan a «Declaración informativa 
anual de donativos, doazóns e achegas recibidas e dispo-
sicións realizadas» realizarase na Delegación ou Adminis-
tración da Axencia Estatal de Administración Tributaria en 
cuxo ámbito territorial estea situado o domicilio fiscal do 
obrigado tributario ou declarante, ou ben na Delegación 
Central de Grandes Contribuíntes ou na Unidade de Xes-
tión de Grandes Empresas, segundo proceda en función 
da adscrición do obrigado tributario.

Para tal efecto, o obrigado tributario deberá presentar, 
ademais, os seguintes documentos:

Os dous exemplares, para a Administración e para o 
interesado, da folla-resumo do modelo 182, en cada un 
dos cales deberá adherirse, no espazo correspondente, a 
etiqueta de identificación que subministra a Axencia Esta-
tal de Administración Tributaria. No suposto de non dis-
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por de etiquetas de identificación cubriranse a totalidade 
dos datos de identificación.

Así mesmo, estes exemplares deberán estar debida-
mente asinados, indicando nos espazos correspondentes 
a identidade do asinante, así como os restantes datos que 
na citada folla-resumo se solicitan.

Unha vez selado pola oficina receptora, o declarante 
retirará o «exemplar para o interesado» da folla-resumo 
do modelo 182 presentado, que servirá como xustificante 
da entrega.

Artigo 8. Identificación dos soportes directamente lexi-
bles por ordenador do modelo 182.

1. O soporte directamente lexible por ordenador 
deberá ter unha etiqueta adherida no exterior, na cal se 
farán constar os datos que se especifican a seguir e, nece-
sariamente, pola mesma orde:

a) Delegación, Administración ou Unidade de Xes-
tión de Grandes Empresas da Axencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en que se efectúe a presentación 
individual.

b) Exercicio.
c) Modelo de presentación: 182.
d) Número de xustificante da folla-resumo que se 

achega.
e) Número de identificación fiscal (NIF) do declarante.
f) Apelidos e nome, ou razón social, do declarante.
g) Apelidos e nome da persoa con quen relacio-

narse.
h) Número de teléfono e extensión da devandita 

persoa.
i) Número total de rexistros.

Para facer constar os referidos datos, abondará con 
consignar cada un deles precedido da letra que lle corres-
ponda segundo a relación anterior.

No suposto de que o arquivo conste de máis dun 
soporte directamente lexible por ordenador, todos leva-
rán a súa etiqueta numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, 
etc. O número total de soportes é «n», pero na etiqueta 
do segundo e sucesivos volumes só será necesario con-
signar os datos indicados nas letras a), b), c), d), e) e f) 
anteriores.

2. Todas as recepcións de soportes lexibles directa-
mente por ordenador serán provisorias á espera do seu 
procesamento e comprobación. Cando non se axusten ao 
deseño e demais especificacións establecidas nesta orde, 
ou cando non resulte posible o acceso á información con-
tida neles, requiriráselle ao declarante que no prazo de 
dez días hábiles emende os defectos que padeza o soporte 
directamente lexible por ordenador presentado, transco-
rridos os cales e de persistiren as anomalías que lle impi-
dan á Administración Tributaria o acceso aos datos esixi-
bles se terá por non válida a declaración informativa para 
todos os efectos, circunstancia esta que se porá en coñe-
cemento do obrigado tributario de forma motivada.

3. Por razóns de seguranza, os soportes directa-
mente lexibles por ordenador non se devolverán, agás 
que se solicite expresamente, caso en que se procederá 
ao seu borrado e á súa entrega ou doutros similares.

Artigo 9. Condicións xerais para a presentación telemá-
tica pola internet das declaracións correspondentes 
ao modelo 182.

1. Condicións para a presentación. A presentación 
telemática das declaracións correspondentes ao modelo 
182 estará suxeita ás seguintes condicións:

a) O declarante deberá dispor de número de identifi-
cación fiscal (NIF).

b) O declarante deberá ter instalado no navegador 
un certificado de usuario X.509.V3 expedido pola Fábrica 
Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda, ou cal-
quera outro certificado electrónico admitido pola Axencia 
Estatal de Administración Tributaria, de acordo co pre-
visto na Orde HAC/1181/2003, do 12 de maio, polo que se 
establecen normas específicas sobre o uso da sinatura 
electrónica nas relacións tributarias por medios electróni-
cos, informáticos e telemáticos coa Axencia Estatal de 
Administración Tributaria.

Se a presentación telemática vai ser realizada por 
unha persoa ou entidade autorizada para presentar decla-
racións en representación de terceiras persoas, será esta 
persoa ou entidade autorizada quen deberá ter instalado 
no navegador o seu certificado de usuario.

2. Para efectuar a presentación telemática das decla-
racións correspondentes aos modelos 182, o declarante, 
ou, de ser o caso, o presentador autorizado, deberá utili-
zar previamente un programa de axuda para obter o 
ficheiro coa declaración que cómpre transmitir. Este pro-
grama de axuda poderá ser o desenvolto pola Axencia 
Estatal de Administración Tributaria para as declaracións 
correspondentes aos citados modelos ou outros que 
obteñan un ficheiro co mesmo formato.

O contido destes ficheiros deberá axustarse aos dese-
ños de rexistros tipo 1 e tipo 2 establecidos no anexo II 
desta orde.

3. Presentación de declaracións con deficiencias de 
tipo formal. Naqueles casos en que se detecten anomalías 
de tipo formal na transmisión telemática de declaracións, 
esta circunstancia porase en coñecemento do declarante 
polo propio sistema mediante as correspondentes men-
saxes de erro, para que proceda á súa rectificación.

4. As persoas ou entidades autorizadas a presentar 
por vía telemática declaracións en representación de ter-
ceiras persoas, de acordo co disposto no Real decreto 
1377/2002, de 20 de decembro, que desenvolve a colabo-
ración social na xestión dos tributos para a presentación 
telemática de declaracións, comunicacións e outros docu-
mentos tributarios e na Orde HAC/1398/2003, do 27 de 
maio, pola que se establecen os supostos e condicións en 
que poderá facerse efectiva a colaboración social na xes-
tión dos tributos, e se estende esta expresamente á pre-
sentación telemática de determinados modelos de decla-
ración e outros modelos tributarios, poderán facer uso da 
devandita facultade respecto da declaración a que se 
refire esta orde.

Artigo 10. Procedemento para a presentación telemática 
pola internet das declaracións correspondentes ao 
modelo 182.

1. O procedemento para a presentación telemática 
das declaracións será o seguinte:

a) O declarante conectarase á páxina da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria na internet, enderezo 
electrónico www.agenciatributaria.es, e seleccionará, 
dentro da Oficina Virtual, o concepto fiscal e o tipo de 
declaración que vai transmitir.

b) A seguir, procederá a transmitir a correspondente 
declaración coa sinatura electrónica xerada ao seleccio-
nar o certificado de usuario X.509.V3 expedido pola 
Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda, 
ou calquera outro certificado electrónico admitido pola 
Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Se o presentador é unha persoa ou entidade autori-
zada para presentar declaracións en representación de 
terceiras persoas, requirirase unha única sinatura, a 
correspondente ao seu certificado.

c) Se a declaración é aceptada, a Axencia Estatal de 
Administración Tributaria devolveralle en pantalla os 
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datos do rexistro tipo 1 validados cun código electrónico 
de 16 caracteres, ademais da data e hora de presentación.

No suposto de que a presentación for rexeitada, amo-
saranse en pantalla os datos do rexistro tipo 1, e a descri-
ción dos erros detectados. Neste caso, deberase proceder 
a solucionalos co programa de axuda con que se xerou o 
ficheiro ou repetindo a presentación se o erro foi orixi-
nado por outro motivo.

O presentador deberá imprimir e conservar a declara-
ción aceptada, así como o rexistro tipo 1 debidamente 
validado co correspondente código electrónico.

2. Cando a declaración informativa, modelo 182, 
sexa presentada por vía telemática e as persoas obriga-
das a presentar a declaración deban acompañar esta cos 
documentos que se indican no artigo 4.4 da presente 
orde, os citados documentos presentaranse no rexistro 
telemático xeral da Axencia Estatal de Administración Tri-
butaria, para o cal o declarante deberá conectarse á 
páxina da Axencia Estatal de Administración Tributaria en 
Internet, enderezo electrónico www.agenciatributaria.es, 
e seleccionar, dentro da Oficina Virtual, a opción de acceso 
ao rexistro telemático de documentos e, dentro desta, a 
referida aos modelos correspondentes aos cales se incor-
porará a documentación e proceder a enviar os documen-
tos de acordo co procedemento previsto na Resolución 
do 23 de agosto de 2005, da Dirección Xeral da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria, pola que se regula a 
presentación de determinados documentos electrónicos 
no seu rexistro telemático xeral.

3. Naqueles supostos en que por razóns de carácter 
técnico non for posible efectuar a presentación pola inter-
net no prazo a que se refire o artigo 5 desta orde, esta 
presentación poderá efectuarse durante os tres días natu-
rais seguintes ao de remate do mencionado prazo.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

A partir da entrada en vigor desta orde queda derro-
gada a Orde HAC/3219/2003, do 14 de novembro, pola que 
se aproba o modelo 182 de declaración informativa de 
donativos, doazóns e achegas recibidas, así como os 
de seños físicos e lóxicos para a substitución das follas 
interiores do citado modelo por soportes directamente 
lexibles por ordenador, e se establecen as condicións e o 
procedemento para a súa presentación telemática a tra-
vés da internet.

Disposición derradeira primeira. Modificación da Orde 
HAC/171/2004, do 30 de xaneiro, pola que se aproba o 
modelo 184 de declaración informativa anual que 
deben presentar as entidades en réxime de atribución 
de rendas e os deseños físicos e lóxicos para a substi-
tución das follas de declaración de rendas da entidade 
e as follas de relación de socios, herdeiros, comunei-
ros ou partícipes do devandito modelo por soportes 
directamente lexibles por ordenador, e se establecen 
as condicións xerais e o procedemento para a súa 
presentación telemática pola internet.

1. Substitúense as follas de declaración de rendas 
da entidade que figuran no anexo I da citada Orde 
HAC/171/2004, do 30 de xaneiro, polas que figuran no 
anexo III desta orde. Estas follas constan de dous exem-
plares, un para a Administración e outro para o intere-
sado.

2. Substitúese a folla de relación de socios, herdei-
ros, comuneiros ou partícipes que figura no anexo I da 
citada Orde HAC/171/2004, do 30 de xaneiro, pola que 
figura no anexo IV desta orde. Esta folla consta de dous 
exemplares, un para a Administración e outro para o inte-
resado.

3. Introdúcense as seguintes modificacións nas ins-
trucións para cubrir o modelo 184 que figuran no anexo I 
da citada Orde HAC/171/2004, do 30 de xaneiro.

a) Modifícanse a denominación e mais o primeiro 
parágrafo da epígrafe «Ganancias e perdas patrimoniais 
con período de xeración igual ou inferior a un ano», do 
punto «Rendas obtidas pola entidade (II)», que quedan 
redactados como segue:

«Ganancias e perdas patrimoniais non derivadas 
de transmisións de elementos patrimoniais.

Nesta epígrafe declararase o importe total das 
ganancias e perdas patrimoniais, tanto xeradas en 
España coma no estranxeiro, producidas no exer-
cicio.»

b) Modifícanse a denominación e mais o primeiro 
parágrafo da epígrafe «Ganancias e perdas patrimoniais 
con período de xeración superior a un ano», do punto 
«Rendas obtidas pola entidade (II)», que quedan redacta-
dos como segue:

«Ganancias e perdas patrimoniais derivadas de 
transmisións de elementos patrimoniais.

Nesta epígrafe declararase o importe total das 
ganancias e perdas patrimoniais, tanto xeradas en 
España coma no estranxeiro, producidas no exerci-
cio, incluídas, de ser o caso, as derivadas de elemen-
tos patrimoniais afectos a actividades económicas.»

c) Suprímese o contido do título «Dedución por 
dobre imposición de dividendos» da epígrafe «Deducións 
Lei IRPF, do punto «Rendas obtidas pola entidade (II)».

d) Modifícanse as letras F) e G) do título «Fonte 
renda» da epígrafe «Exceso de rendas negativas obtidas 
en países sen convenio con España» do punto «Rendas 
obtidas pola entidade», que quedan redactadas como 
segue:

«F) Ganancias e perdas patrimoniais non deriva-
das da transmisión de elementos patrimoniais.

G) Ganancias e perdas patrimoniais derivadas 
da transmisión de elementos patrimoniais.»

e) Substitúese o contido do título «Capital mobilia-
rio» da epígrafe «Rendementos, deducións e retencións 
atribuíbles» do punto «Folla de relación de socios, herdei-
ros, comuneiros e partícipes. Rendas atribuíbles» polo 
seguinte:

«A.01 Rendementos do capital mobiliario pre-
vistos nos números 1, 2 e 3 do artigo 25 da LIRPF.

Rendemento. Consignarase o importe da renda 
atribuíble (ingresos menos, de ser o caso, gastos 
deducibles) ao membro da entidade en réxime de 
atribución de rendas en concepto de rendementos 
do capital mobiliario previstos nos números 1, 2 e 3 
do artigo 25 da LIRPF.

A.02 Rendementos do capital mobiliario pre-
vistos no número 4 do artigo 25 da LIRPF.

Rendemento. Consignarase o importe da renda 
atribuíble (ingresos menos, de ser o caso, gastos 
deducibles) ao membro da entidade en réxime de 
atribución de rendas en concepto de rendementos 
do capital mobiliario previstos no número 4 do 
artigo 25 da LIRPF.

Redución. De se teren incluído entre os rende-
mentos do capital mobiliario que constitúen renda 
xeral algún rendemento ao cal resulte aplicable a 
redución prevista no artigo 26.2 da Lei do IRPF, e só 
para os membros que sexan contribuíntes polo 
imposto sobre a renda das persoas físicas, consig-
narase o importe da redución que corresponda.»
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f) Substitúese a denominación e contido do título 
«Ganancias/perdas con período de xeración igual ou infe-
rior a un ano» da epígrafe «Rendementos, deducións e 
retencións atribuíbles» do punto «Folla de relación de 
socios, herdeiros, comuneiros e partícipes. Rendas atri-
buíbles» polo seguinte:

«Ganancias/perdas patrimoniais non derivadas 
de transmisións de elementos patrimoniais.

Importe. Consignarase o importe das ganancias 
e/ou perdas netas non derivadas de transmisións de 
elementos patrimoniais atribuíbles ao membro da 
entidade en réxime de atribución de rendas.»

g) Substitúese a denominación e o contido do título 
«Ganancias/perdas con período de xeración superior a un 
ano» da epígrafe «Rendementos, deducións e retencións 
atribuíbles» do punto «Folla de relación de socios, herdei-
ros, comuneiros e partícipes. Rendas atribuíbles» polo 
seguinte:

«Ganancias/perdas patrimoniais derivadas de 
transmisións de elementos patrimoniais.

Importe. Consignarase o importe das ganancias 
e/ou perdas netas derivadas de transmisións de ele-
mentos patrimoniais atribuíbles ao membro da enti-
dade en réxime de atribución de rendas».

h) Suprímese a «Dedución por dobre imposición de 
dividendos, subclave 05, clave I. Imposto sobre a renda 
das persoas físicas» do título «Deducións (Lei IRPF ou, de 
ser o caso, LIS)» da epígrafe «Rendementos, deducións e 
retencións atribuíbles» do punto «Folla de relación de 
socios, herdeiros, comuneiros e partícipes. Rendas atri-
buíbles» pasando a actual subclave 06 («Dedución por 
dobre imposición internacional») a ser a subclave 05.

4. Introdúcense as seguintes modificacións nos 
de seños físicos e lóxicos do rexistro tipo 2 (Rexistro de 
entidade) aprobado no anexo II da citada Orde 
HAC/171/2004, do 30 de xaneiro.

a) Modifícanse a denominación e as instrucións para 
cubrir as claves F e G do campo «CLAVE» (posición 77) 
que quedan redactadas como segue: 

Posicións Natureza Descrición do campo

77 Alfabético. CLAVE.

  F)  Ganancias e perdas patrimoniais non derivadas de transmisións de elementos patri-
moniais. Con esta clave declararase o importe total das ganancias e perdas patrimo-
niais, tanto xeradas en España coma no estranxeiro, producidas no exercicio e non 
derivadas da transmisión de elementos patrimoniais. Consignaranse as ganancias e 
perdas patrimoniais que efectivamente se imputen no exercicio.

  Non obstante, cando se trate de rendementos obtidos no estranxeiro e o país en que 
se obteñan as rendas non teña subscrito convenio con España para evitar a dobre 
imposición con cláusulas de intercambio de información, non se computarán as ren-
das negativas que excedan as positivas sempre que procedan da mesma fonte e o 
mesmo país. O exceso computarase nos catro anos seguintes e o seu importe deberá 
reflectirse con clave «L. Exceso de rendas negativas obtidas en países sen convenio 
con España.»

  G)  Ganancias e perdas patrimoniais derivadas de transmisións de elementos patrimo-
niais. Con esta clave declararase o importe total das ganancias e perdas patrimoniais, 
tanto xeradas en España coma no estranxeiro, derivadas da transmisión de elementos 
patrimoniais, producidas no exercicio, incluídas, de ser o caso, as derivadas de ele-
mentos patrimoniais afectos a actividades económicas. Consignaranse as ganancias e 
perdas patrimoniais que efectivamente se imputen ao exercicio.

  Non obstante, cando se trate de rendementos obtidos no estranxeiro e o país en que 
se obteñan as rendas non teña subscrito convenio con España para evitar a dobre 
imposición con cláusulas de intercambio de información, non se computarán as ren-
das negativas que excedan as positivas sempre que procedan da mesma fonte e o 
mesmo país. O exceso computarase nos catro anos seguintes e o importe deberá 
reflectirse con clave «L. Exceso de rendas negativas obtidas en países sen convenio 
con España.»

b) Introdúcense as seguintes modificacións no contido do campo «SUBCLAVE» (posicións 78-79):

1.º Modifícanse as denominacións dos grupos de subclaves correspondentes á clave F (Ganancias e perdas patri-
moniais con período de xeración igual ou inferior a un ano) e á clave G (Ganancias e perdas patrimoniais con período 
de xeración superior a un ano) que quedan redactadas como segue:

Posicións Natureza Descrición do campo

78-79 Alfanumérico. SUBCLAVE

  Subclaves que se utilizarán nos rexistros correspondentes á clave F (Ganancias e perdas 
patrimoniais non derivadas de transmisións de elementos patrimoniais).

Subclaves que se utilizarán nos rexistros correspondentes á clave G (Ganancias e perdas 
patrimoniais derivadas de transmisións de elementos patrimoniais).

  



3072 Martes 23 outubro 2007 Suplemento núm. 26

2.º Suprímese a subclave «05 Por dobre imposición de dividendos» das subclaves que se utilizarán nos rexistros 
correspondentes á clave I, pasando a subclave «06 Por dobre imposición internacional (importe efectivo satisfeito no 
estranxeiro)» a ser a subclave «05 Por dobre imposición internacional (importe efectivo satisfeito no estranxeiro)».

3.º Modifícanse as denominacións das subclaves F e G que se utilizarán nos rexistros correspondentes á clave L 
(Exceso de rendas negativas obtidas en países sen convenio con España) que quedan redactadas como segue:

Posicións Natureza Descrición do campo

78-79 Alfanumérico. SUBCLAVE
  F)  Ganancias e perdas patrimoniais non derivadas de transmisións de elementos patri-

moniais.

G)  Ganancias e perdas patrimoniais derivadas de transmisións de elementos patrimo-
niais.

  

c) Suprímese o parágrafo quinto do campo «BASE DA DEDUCIÓN/IMPORTE» (posicións 221-232).

5. Introdúcense as seguintes modificacións nos deseños físicos e lóxicos do rexistro tipo 2 (Rexistro de socio, her-
deiro, comuneiro e partícipe) aprobado no anexo II da citada Orde HAC/171/2004, do 30 de xaneiro.

a) Modifícase a denominación das claves F e G do campo «CLAVE» (posición 93) que quedan redactadas como 
segue:

Posicións Natureza Descrición do campo

93 Alfabético. CLAVE
  F)  Ganancias e perdas patrimoniais non derivadas de transmisións de elementos patri-

moniais.
G)  Ganancias e perdas patrimoniais derivadas de transmisións de elementos patrimo-

niais.

  

b) Introdúcense as seguintes modificacións no contido do campo «SUBCLAVE» (posicións 94-95):

1.º Introdúcense dúas novas subclaves no campo «SUBCLAVE» (posicións 94-95) coa seguinte redacción:

Posicións Natureza Descrición do campo

   

94-95 Numérico. SUBCLAVE
  Subclaves que se utilizarán nos rexistros correspondentes á clave A (Rendementos do 

capital mobiliario):

  01.  Rendementos do capital mobiliario previstos nos números 1, 2 e 3 do artigo 25 da 
LIRPF.

  02. Rendementos do capital mobiliario previstos no número 4 do artigo 25 da LIRPF.

2.º Modifícanse as referencias ás «Subclaves que se utilizarán nos rexistros correspondentes á clave F (Ganancias 
e perdas patrimoniais con período de xeración igual ou inferior a un ano)» e á «clave G (Ganancias e perdas patrimoniais 
con período de xeración superior a un ano)» que quedan redactadas como segue:

Posicións Natureza Descrición do campo

   

94-95 Numérico. SUBCLAVE

  Subclaves que se utilizarán nos rexistros correspondentes á clave F (Ganancias e perdas 
patrimoniais non derivadas de transmisións de elementos patrimoniais).

  Subclaves que se utilizarán nos rexistros correspondentes á clave G (Ganancias e perdas 
patrimoniais derivadas de transmisións de elementos patrimoniais).

3.º Suprímese a subclave «05 Dedución por dobre imposición de dividendos» das subclaves a utilizar nos rexistros 
correspondentes á clave I (Deducións Lei IRPF).

c) Modifícase o contido dos parágrafos quinto, sexto, sétimo, oitavo e noveno do campo «IMPORTE 
(RENDEMENTO/RETENCIÓN/ REDUCIÓN)» (posicións 96-108) que quedan redactados como segue:
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Posicións Natureza Descrición do campo

   

96-108 Alfanumérico. IMPORTE(RENDEMENTO/RETENCIÓN/DEDUCIÓN)

  Cando no campo «Clave», posición 93 do rexistro de tipo 2 do rexistro socio, herdeiro, 
comuneiro e partícipe, se consigne «F» e no campo «Subclave», posición 94 a 95 do 
rexistro de tipo 2 do rexistro socio, herdeiro, comuneiro e partícipe, se consigne «01» 
indicarase neste campo o importe das ganancias netas atribuíbles ao membro da enti-
dade en réxime de atribución de rendas non derivadas de transmisións de elementos 
patrimoniais.

  Cando no campo «Clave», posición 93 do rexistro de tipo 2 do rexistro socio, herdeiro, 
comuneiro e partícipe, consigne «F» e no campo «Subclave», posición 94 a 95 do rexistro 
de tipo 2 do rexistro socio, herdeiro, comuneiro e partícipe, se consigne «02» indicarase 
neste campo o importe das perdas netas atribuíbles ao membro da entidade en réxime 
de atribución de rendas non derivadas de transmisións de elementos patrimoniais.

  Cando no campo «Clave», posición 93 do rexistro de tipo 2 do rexistro socio, herdeiro, 
comuneiro e partícipe, consigne «G» e no campo «Subclave», posición 94 a 95 do rexis-
tro de tipo 2 do rexistro socio, herdeiro, comuneiro e partícipe, se consigne «01» indica-
rase neste campo o importe das ganancias netas atribuíbles ao membro da entidade en 
réxime de atribución de rendas derivadas de transmisións de elementos patrimoniais.

  Cando no campo «Clave», posición 93 do rexistro de tipo 2 do rexistro socio, herdeiro, 
comuneiro e partícipe, se consigne «G» e no campo «Subclave», posición 94 a 95 do 
rexistro de tipo 2 do rexistro socio, herdeiro, comuneiro e partícipe, se consigne «02» 
indicarase neste campo o importe das perdas netas atribuíbles ao membro da entidade 
en réxime de atribución de rendas derivadas de transmisións de elementos patrimoniais.

  Cando no campo «Clave», posición 93 do rexistro de tipo 2 do rexistro socio, herdeiro, 
comuneiro e partícipe, se consigne «I» e no campo «Subclave», posición 94 a 95 do rexis-
tro de tipo 2 do rexistro socio, herdeiro, comuneiro e partícipe, se consigne «01», «02», 
«03», «04» ou «05» indicaranse neste campo as bases ou os importes de dedución que 
resulten atribuíbles ao socio, herdeiro, comuneiro ou partícipe. 

 Disposición derradeira segunda. Modificación da Orde do 15 de decembro de 1999, pola que se aproban os modelos 
187, en pesetas e en euros, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do 
patrimonio das institucións de investimento colectivo e do resumo anual de retencións e ingresos á conta do imposto 
sobre a renda das persoas físicas, do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de no residentes, en 
relación coas rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia das transmisións ou reembolsos desas 
accións ou participacións, así como os deseños físicos e lóxicos para a presentación obrigatoria dos citados modelos 
187 por soporte directamente lexible por ordenador, e se modifica a Orde do 22 de febreiro de 1999 pola que se apro-
ban os modelos 117, en pesetas e en euros.

Introdúcense as seguintes modificacións nos deseños físicos e lóxicos que se recollen no anexo III da citada Orde do 
15 de decembro de 1999:

a) Suprímese a clave «R» do campo «CLAVE DE ORIXE OU PROCEDENCIA DA ADQUISICIÓN OU ALLEAMENTO».
b) Suprímese o campo «GANANCIA OU PERDA PATRIMONIAL DO SOCIO OU PARTÍCIPE < 1 ANO» do rexistro de 

tipo 2, rexistro de operación (posicións 143-156), que se encherá con ceros.
c) Modifícanse a denominación e as instrucións para cubrir o campo «GANANCIA OU PERDA PATRIMONIAL DO 

SOCIO OU PARTÍCIPE > 1 ANO» do rexistro de tipo 2, rexistro de operación (posicións 157-170), que quedan redactadas 
do seguinte xeito: 

Posicións Natureza Descrición do campo

   

 157-170 Alfanumérico. GANANCIA OU PERDA PATRIMONIAL DO SOCIO OU PARTÍCIPE

  Só para tipo de operación «E» (Alleamentos).

  Consignarase, co signo que corresponda, o importe da ganancia ou perda patrimonial corres-
pondente á operación de alleamento da acción ou participación do socio ou partícipe.

  Este campo subdivídese en dous:

  157 SIGNO: campo alfabético.

  Se a operación de alleamento da participación der como resultado unha perda patrimonial 
consignarase un «N» neste campo; en calquera outro caso, o contido deste campo será 
un espazo.

  158-170 IMPORTE: campo numérico.

  Os importes deben configurarse en céntimos de euros. Por tanto, os importes nunca leva-
rán coma decimal.



3074 Martes 23 outubro 2007 Suplemento núm. 26

 Disposición derradeira terceira. Modificación da Orde 
do 17 de novembro de 1999 pola que se aproban os 
modelos 128, en pesetas e en euros, de declaración-
documento de ingreso e os modelos 188, en pesetas e 
en euros, do resumo anual de retencións e ingresos á 
conta do imposto sobre a renda das persoas físicas, 
do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a 
renda de non-residentes correspondente a establece-
mentos permanentes, en relación coas rendas ou ren-
dementos do capital mobiliario procedentes de opera-
cións de capitalización e de contratos de seguro de 
vida ou invalidez, así como os deseños físicos e lóxi-
cos para a substitución das follas interiores dos cita-
dos modelos 188 por soporte directamente lexible por 
ordenador.

1. Substitúese a folla interior de relación nominativa 
de perceptores do modelo 188 en euros que figura no 
anexo IV da mencionada Orde do 17 de novembro de 1999 
pola que figura no anexo V desta orde. Esta folla consta 
de dous exemplares, un para a Administración e outro 
para o interesado.

2. Introdúcense as seguintes modificacións nas «Ins-
trucións para cubrir o modelo 188» que figuran no anexo 
IV da mencionada Orde do 17 de novembro de 1999.

a) Suprímese o texto correspondente ao recadro 
«Reducións (art. 24.2 Lei IRPF)», do punto «Formalización 
das follas interiores», epígrafe «Datos dos declarados».

b) Suprímese a referencia que se realiza á contía 
consignada nos recadros «Importe reducións (art. 24.2 Le 
IRPF)» no punto «Formalización das follas interiores», epí-
grafe «Datos dos declarados», recadro «Base de reten-
cións e ingresos a conta».

c) Engádense dous novos recadros no punto «For-
malización das follas interiores», epígrafe «Datos dos 
declarados», co seguinte contido:

«Recadro CLAVE: deberase consignar a clave 
que corresponda das seguintes:

A: consignarase esta clave cando no recadro 
INFORMACIÓN ADICIONAL se consignen os rende-
mentos dun capital diferido derivado dun contrato 
de seguro de vida ou invalidez determinados apli-
cando o réxime fiscal establecido no texto refundido 

da Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas, 
tal como se establece na letra a) da disposición tran-
sitoria décimo terceira da Lei 35/2006 do imposto 
sobre a renda das persoas físicas.

B: consignarase esta clave cando no recadro 
INFORMACIÓN ADICIONAL se consigne a renda 
exenta comunicada no momento de constitución da 
renda vitalicia no caso de anticipación total ou par-
cial dos dereitos económicos da renda vitalicia cons-
tituída cos recursos económicos achegados por un 
plan de aforro sistemático.

«Recadro INFORMACIÓN ADICIONAL: o importe 
que se consignará neste recadro, co signo que en 
cada caso corresponda, será o seguinte:

Os rendementos xerados pola percepción dun 
capital diferido derivado dun contrato de seguro de 
vida ou invalidez xerador de rendementos de capital 
mobiliario contratado con anterioridade ao 20 de 
xaneiro de 2006, determinados aplicando o réxime 
fiscal establecido no texto refundido da Lei do 
imposto sobre a renda das persoas físicas, tal como 
se establece na disposición transitoria décimo ter-
ceira da Lei 35/2006 do imposto sobre a renda das 
persoas físicas. Os ditos rendementos consigna-
ranse con carácter voluntario.

A renda exenta comunicada no momento de 
constitución da renda vitalicia no caso de anticipa-
ción total ou parcial dos dereitos económicos da 
devandita renda vitalicia constituída cos recursos 
económicos achegados por un plan individual de 
aforro sistemático.

En ambos os casos, o importe incluirase no 
mesmo rexistro de perceptor en que se inclúan os 
datos dos rendementos do capital diferido ou da 
anticipación.»

3. Introdúcense as seguintes modificacións nos 
de seños físicos e lóxicos do rexistro de tipo 2 (relación de 
perceptores) aprobado no anexo V da mencionada Orde 
do 17 de novembro de 1999:

a) Modifícanse a denominación e as instrucións para 
cubrir o campo «REDUCIÓNS (ART. 24.2 LEI 40/98)» (posi-
cións 92-104), que queda redactado como segue: 

Posicións Natureza Descrición do campo

   

 92-104 Alfanumérico. INFORMACIÓN ADICIONAL
  Neste recadro consignarase:

  O importe da renda exenta comunicada no momento de constitución da renda vitalicia no 
caso de anticipación total ou parcial dos dereitos económicos da renda vitalicia consti-
tuída cos recursos económicos achegados por un plan individual de aforro sistemático. 
Esta información incluirase no mesmo rexistro en que se inclúan os rendementos 
correspondentes á anticipación.

  O importe dos rendementos xerados pola percepción dun capital diferido derivado dun 
contrato de seguro de vida ou invalidez xerador de rendementos de capital mobiliario 
contratado con anterioridade ao 20 de xaneiro de 2006, determinados aplicando o 
réxime fiscal establecido no texto refundido da Lei do imposto sobre a renda das per-
soas físicas, tal como se establece na disposición transitoria décimo terceira da 
Lei 35/2006 do imposto sobre a renda das persoas físicas. Este importe consignarase con 
carácter voluntario no mesmo rexistro de perceptor en que se inclúan os datos dos ren-
dementos correspondentes ao capital diferido.

  Este campo subdivídese en dous:
  92 SIGNO: alfabético.

  Se o importe descrito anteriormente é negativo, consignarase un «N». En calquera outro 
caso encherase con brancos.

  193-104 IMPORTE: numérico.

  Consignarase sen signo e en céntimos de euro polo que os importes nunca levarán coma 
decimal.
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b) Créase un novo campo co seguinte contido:

Posicións Natureza Descrición do campo

   

152 Alfabético. CLAVE

  Deberase consignar a clave que corresponda das seguintes:

  A)  Consignarase esta clave cando no recadro INFORMACIÓN ADICIONAL se consignen 
os rendementos dun capital diferido derivado dun contrato de seguro de vida ou inva-
lidez determinados aplicando o réxime fiscal establecido no texto refundido da Lei do 
imposto sobre a renda das persoas físicas, tal como se establece na disposición tran-
sitoria décimo terceira da Lei 35/2006, do imposto sobre a renda das persoas físicas.

  B)  Consignarase esta clave cando no recadro INFORMACIÓN ADICIONAL se consigne a 
renda exenta comunicada no momento de constitución da renda vitalicia no caso de 
anticipación total ou parcial dos dereitos económicos da renda vitalicia constituída 
cos recursos económicos achegados por un plan individual de aforro sistemático.

 c) Suprímese a mención ao «IMPORTE REDUCIÓNS 
(Art. 24.2 Lei 40/1998)» que figura no campo «BASE DE 
RETENCIÓNS E INGRESOS Á CONTA» (posicións 118-130).

Disposición derradeira cuarta. Modificación da Orde 
do 18 de novembro de 1999 pola que se aproban os 
modelos 123, en pesetas e en euros, de declaración-
documento de ingreso e os modelos 193, en pesetas e 
en euros, do resumo anual de retencións e ingresos á 
conta sobre determinados rendementos do capital 
mobiliario do imposto sobre a renda das persoas físi-
cas e sobre determinadas rendas do imposto sobre 
sociedades e do imposto sobre a renda de non-resi-
dentes, correspondente a establecementos perma-
nentes, e os modelos 124, en pesetas e en euros, de 
declaración-documento de ingreso e os modelos 194, 
en pesetas e en euros, do resumo anual de retencións 
e ingresos á conta dos citados impostos derivados da 
transmisión, amortización, reembolso, troco ou con-
versión de calquera clase de activos representativos 
da captación e utilización de capitais alleos, así como 
os deseños físicos e lóxicos para a substitución das 
follas interiores dos citados modelos 193 e 194 por 
soportes directamente lexibles por ordenador.

1. Substitúese a folla interior de relación nominativa 
de perceptores do modelo 193 en euros que figura no 
anexo VI da mencionada Orde do 18 de novembro de 1999 
pola que figura no anexo VI da presente orde. Esta folla 
consta de dous exemplares, un para a Administración e 
outro para o interesado.

2. Introdúcense as seguintes modificacións nas ins-
trucións para cubrir o modelo 193 que figuran no anexo VI 
da mencionada Orde do 18 de novembro de 1999.

a) Engádese unha nova clave na relación de claves 
alfabéticas que se inclúe ao final das instrucións para 
cubrir o modelo 193, co seguinte contido:

«Clave D. Rendementos ou rendas obtidos 
pola cesión a terceiros de capitais propios proceden-
tes de entidades vinculadas cando o perceptor sexa 
contribuínte do imposto sobre a renda das persoas 
físicas.

Recadro NATUREZA asociado a esta clave:

As mesmas que as recollidas para a clave B.»

b) Modifícase o título correspondente á clave B da 
relación de claves alfabéticas que se inclúe ao final das 
instrucións para cubrir o modelo 193, que queda redac-
tado como segue:

«Clave B. Rendementos ou rendas obtidos pola 
cesión a terceiros de capitais propios cando non 
correspondan á clave D.»

c) Suprímese o subpunto relativo a «Datos específi-
cos de perceptores (rexistros) nos cales se consignase a 
letra A no recadro clave perc.», do punto «Formalización 
das follas interiores», epígrafe «Datos específicos en fun-
ción da letra consignada no recadro clave perc.».

d) Modifícase o código de natureza «02» e créase un 
novo código de natureza «07» na «Clave A. Rendementos 
ou rendas obtidas pola participación nos fondos propios 
de calquera entidade» da relación de claves alfabéticas 
que se inclúe ao final das instrucións para cubrir o modelo 
193, co seguinte contido:

«02 Dividendos e participacións en beneficios 
en calquera tipo de entidade cando non proceda a 
natureza ‘‘07’’.

07 Dividendos e beneficios distribuídos polas 
institucións de investimento colectivo.»

e) Modifícase o subpunto relativo a «Datos específi-
cos de perceptores (rexistros) nos cales se consignasen 
as letras A ou B no recadro «Clave de perc.» do punto 
«Formalización das follas interiores», epígrafe «Datos 
específicos en función da letra consignada no recadro 
«Clave perc.», que queda redactado como segue:

«Datos específicos de perceptores (rexistros) nos 
cales se consignasen as letras A, B ou D no recadro ‘‘Clave 
de perc.’’

f) Modifícase o subpunto relativo a «Datos específi-
cos de perceptores (rexistros) nos cales se consignase a 
letra B no recadro «Clave de perc.» do punto «Formaliza-
ción das follas interiores», epígrafe «Datos específicos en 
función da letra consignada no recadro «Clave perc.», que 
queda redactado como segue:

«Datos específicos de perceptores (rexistros) nos cales 
se consignase as letras B ou D no recadro ‘‘Clave de perc.’’

g) Modifícase o título correspondente á clave C da 
relación de claves alfabéticas que se inclúen ao final das 
instrucións para cubrir o modelo 193, que queda redac-
tado como segue:

«Clave C. Outros rendementos do capital mobiliario 
o rendas non incluídas nas claves A, B ou D» anteriores.

3. Introdúcense as seguintes modificacións nos des-
eños físicos e lóxicos do rexistro de tipo 2 (relación de 
perceptores) aprobado no anexo IX da mencionada Orde 
do 18 de novembro de 1999.

a) Suprímese o campo «% MULT. Porcentaxe multi-
plicador» (posicións 136-138), que se encherá con ceros.

b) Modifícanse as instrucións para cubrir as claves 
«B» e «C» e créase unha nova clave «D» no campo 
«CLAVE DE PERCEPCIÓN» (posición 92), co seguinte 
contido: 
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Posicións Natureza Descrición do campo

   

92 Alfabético. Clave B) Rendementos ou rendas obtidos pola cesión a terceiros de capitais propios dife-
rentes dos consignados na clave D.

  Clave C) Outros rendementos do capital mobiliario ou rendas non incluídas nas claves A, B 
ou D.

  Clave D) Rendementos ou rendas obtidas pola cesión a terceiros de capitais propios pro-
cedentes de entidades vinculadas cando o perceptor sexa contribuínte do imposto sobre 
a renda das persoas físicas. 

c) Modifícase o título do segundo grupo dos tipos de rendementos que se recollen na relación do campo «NATU-
REZA», (posicións 93-94) que quedará redactado como segue:

«Natureza asociada á clave de percepción B e D.»

d) Modifícase o código de natureza «02» e créase un novo código de natureza «07» no punto correspondente a 
«Natureza asociada á clave de percepción A» do campo «NATUREZA» (posicións 93-94), co seguinte contido:

Posicións Natureza Descrición do campo

   

93-94 Numérico. Natureza asociada á clave de percepción A

  02  Dividendos e participacións en beneficios en calquera tipo de entidade cando non 
proceda a natureza «07». 

  07  Dividendos e beneficios distribuídos polas institucións de investimento colectivo.

 e) Modifícanse os primeiros parágrafos dos campos 
correspondentes ao tipo de rexistro «2», MEDIADOR 
(posición 76), CLAVE CÓDIGO (posición 79), CÓDIGO EMI-
SOR (posición 80-91), PAGO (posición 95), TIPO CÓDIGO 
(posición 96), CÓDIGO DE CONTA VALORES (posición 
97-116), PENDENTE (posición 117) e EXERCICIO DEVENGO 
(posición 118-121) que queda redactado como segue:

«Só para claves de percepción ‘‘A’’, ‘‘B’’ ou ‘‘D’’.»

f) Modifícase o primeiro parágrafo do campo corres-
pondente ao tipo de rexistro «2», INGRESOS EXERCICIOS 
ANTERIORES POR PERIODIZACIÓN (posicións 182-194) 
que queda redactado como segue:

«Só para claves de percepción ‘‘B’’ ou ‘‘D’’.»

Disposición derradeira quinta. Modificación da Orde do 7 
de decembro de 2000 pola que se aproba o modelo 193 
simplificado, en pesetas e en euros, do resumo anual 
de retencións e ingresos á conta sobre determinados 
rendementos do capital mobiliario do imposto sobre a 
renda das persoas físicas e sobre determinadas ren-
das do imposto sobre sociedades e do imposto sobre 
a renda de non-residentes, correspondente a estable-
cementos permanentes.

1. Substitúese a folla interior de relación nominativa 
de perceptores do modelo 193 en euros que figura no 
anexo II da mencionada Orde do 7 de decembro de 2000 
pola que figura no anexo VII da presente orde. Esta folla 
consta de dous exemplares, un para a Administración e 
outro para o interesado.

2. Introdúcense as seguintes modificacións nas instru-
cións para cubrir o modelo 193 simplificado que figuran no 
anexo II da mencionada Orde do 7 de decembro de 1999

a) Engádese unha nova clave na relación de claves 
alfabéticas que se inclúe ao final das instrucións para 
cubrir o modelo 193 simplificado, co seguinte texto:

«Clave D. Rendementos ou rendas obtidos 
pola cesión a terceiros de capitais propios proceden-
tes de entidades vinculadas cando o perceptor sexa 
contribuínte do imposto sobre a renda das persoas 
físicas.

Recadro NATUREZA asociada a esta clave:

As mesmas que as recollidas para a clave B.»

b) Modifícase o título correspondente á clave B da 
relación de claves alfabéticas que se inclúe ao final das 
instrucións para cubrir o modelo 193, que queda redac-
tado como segue:

«Clave B. Rendementos ou rendas obtidos pola 
cesión a terceiros de capitais propios cando non 
correspondan á clave D.»

c) Suprímese o texto correspondente ao «Recadro % 
mult. (Porcentaxe multiplicadora)» do punto «Formaliza-
ción das follas interiores de relación de perceptores», 
epígrafe destinado a «Datos relativos aos perceptores».

d) Modifícase o código de natureza «02» e créase un 
novo código de natureza «07» na «Clave A. Rendementos 
ou rendas obtidas pola participación nos fondos propios 
de calquera entidade» da relación de claves alfabéticas 
que se inclúe ao final das instrucións para cubrir o 
modelo 193, cos seguintes textos:

«02 Dividendos e participacións en beneficios 
en calquera tipo de entidade cando non proceda a 
natureza ‘‘07’’.

07 Dividendos e beneficios distribuídos polas 
institucións de investimento colectivo.»

e) Modifícase a redacción da primeira frase do texto 
do recadro «PTE» (Pendente) da epígrafe «Datos relativos 
aos perceptores» do punto «Formalización das follas inte-
riores de relación de perceptores», que queda redactado 
como segue:

«este recadro só se cubrirá cando se trate de percep-
tores en cuxo recadro «Clave perc.» se consignasen as 
letras A, B ou D».

f) Modifícase a redacción da primeira frase do texto 
do recadro «Exerc. devengo» da epígrafe «Datos relativos 
aos perceptores» do punto «Formalización das follas inte-
riores de relación de perceptores» que queda redactada 
como segue:

«esta recadro só se cubrirá cando se trate de percep-
tores en cuxo recadro «Clave perc.» se consignasen as 
letras A, B ou D.»
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g) Modifícase o título correspondente á clave C da 
relación de claves alfabéticas que se inclúen ao final das 
instrucións para cubrir o modelo 193 simplificado, que 
queda redactado como segue:

«Clave C. Outros rendementos do capital mobiliario 
ou rendas non incluídas nas claves A, B ou D» anteriores.

Disposición derradeira sexta. Modificación da Orde do 18 
de novembro de 1999 pola que se aproban os mode-
los 123, en pesetas e en euros, de declaración-docu-
mento de ingreso e os modelos 193, en pesetas e en 
euros, do resumo anual de retencións e ingresos á 
conta sobre determinados rendementos do capital 
mobiliario do imposto sobre a renda das persoas físi-
cas e sobre determinadas rendas do imposto sobre 
sociedades e do imposto sobre a renda de non-resi-
dentes, correspondente a establecementos perma-
nentes, e os modelos 124, en pesetas e en euros, de 
declaración-documento de ingreso e os modelos 194, 
en pesetas e en euros, do resumo anual de retencións 
e ingresos a conta dos citados impostos derivados da 
transmisión, amortización, reembolso, troco ou con-
versión de calquera clase de activos representativos 
da captación e utilización de capitais alleos, así como 
os deseños físicos e lóxicos para a substitución das 
follas interiores dos citados modelos 193 e 194 por 
soportes directamente lexibles por ordenador.

1. Substitúese a folla interior de relación nominativa 
de perceptores do modelo 194 en euros que figura no 

anexo VIII da mencionada Orde do 18 de novembro de 
1999 pola que figura no anexo VIII da presente orde. Esta 
folla consta de dous exemplares, un para a Administra-
ción e outro para o interesado.

2. Introdúcense as seguintes modificacións nas ins-
trucións para cubrir o modelo 194 que figuran no 
anexo VIII da mencionada Orde do 18 de novembro 
de 1999.

a) Engádese un novo recadro no punto «Formaliza-
ción das follas interiores», epígrafe «Datos relativos aos 
perceptores», co seguinte contido:

«Recadro VINCULACIÓN: consignarase ‘‘V’’ neste 
recadro cando o perceptor sexa contribuínte do imposto 
sobre a renda das persoas físicas, se os rendementos de 
capital mobiliario declarados proceden de entidades vin-
culadas. En caso contrario deixarase en branco.»

b) Suprímese o texto correspondente ao «Recadro 
IMPORTE REDUCIÓNS», do punto «Formalización das 
follas interiores», epígrafe «Datos relativos aos percep-
tores».

3. Introdúcense as seguintes modificacións nos 
de seños físicos e lóxicos do rexistro de tipo 2 (relación de 
perceptores) aprobado no anexo X da mencionada Orde 
do 18 de novembro de 1999.

a) Créase un novo campo co seguinte contido: 

Posicións Natureza Descrición do campo

   

187 Alfabético. VINCULACIÓN

  Consignarase «V» cando o perceptor sexa contribuínte do imposto sobre a renda das per-
soas físicas, se os rendementos de capital mobiliario declarados proceden de entidades 
vinculadas. En caso contrario encherase con brancos.

 b) Suprímese o campo «IMPORTE REDUCIÓNS», 
posicións (144-156), que se encherá con ceros.

c) Suprímese a referencia á contía consignada no 
campo «IMPORTE REDUCIÓNS» que se realiza no pri-
meiro parágrafo do campo «BASE DE RETENCIÓNS E 
INGRESOS A CONTA» (posicións 157-169).

Disposición derradeira sétima. Modificación da Orde do 26 
de novembro de 1999 pola que se aproban os mode-
los 126, en pesetas e en euros, de declaración-docu-
mento de ingreso e os modelos 196, en pesetas e en 
euros, do resumo anual de retencións e ingresos á 
conta do imposto sobre a renda das persoas físicas, 
do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a 
renda de non-residentes correspondente a establece-
mentos permanentes, en relación coas rendas ou ren-

dementos do capital mobiliario obtidos pola contra-
prestación derivada de contas en toda clase de 
institucións financeiras, incluíndo as baseadas en 
operacións sobre activos financeiros, así como os 
deseños físicos e lóxicos para a presentación obriga-
toria dos citados modelos 196 por soporte directa-
mente lexible por ordenador.

Introdúcense as seguintes modificacións nos deseños 
físicos e lóxicos, no rexistro de tipo 2, rexistro de percep-
tor, que se recollen no anexo V da citada Orde do 26 de 
novembro de 1999.

a) Modifícanse a denominación e as instrucións para 
cubrir o campo «RETRIBUCIÓN EN ESPECIE» (posicións 
192-200), que quedarán redactadas como segue: 

Posicións Natureza Descrición do campo

   

192-200 Numérico. RETRIBUCIÓNS EN ESPECIE (valoración IRPF).
  Consignarase, sen signo e sen coma decimal, a valoración da retribución en especie.
  En caso de que o perceptor sexa un contribuínte do imposto sobre a renda das persoas 

físicas, esta valoración será o valor de mercado máis o ingreso á conta realizado en caso 
de que non repercutise ao perceptor da renda.

  Cando existan múltiples perceptores asociados á conta consignarase, para cada un deles, 
a retribución e, de ser o caso, o ingreso á conta que lles sexa imputable, en función da 
súa participación.

  Este campo subdivídese en dous:
  192-198 Parte enteira do importe da valoración, se non ten contido valorarase a ceros.
  199-200 Parte decimal do importe da valoración, se non ten contido consignarase con 

ceros.
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Posicións Natureza Descrición do campo

   

209-217 Numérico. BASE DO INGRESO Á CONTA
  Consignarase, sen signo e sen coma decimal, a base do ingreso á conta.
  Este campo subdivídese en dous:
  209-215 Parte enteira do importe da valoración, se non ten contido valorarase a ceros.
  216-217 Parte decimal do importe da valoración, se non ten contido consignarase con 

ceros.

d) Suprímense a denominación e as instrucións para cubrir o campo «REDUCIÓNS DAS RENDAS OU RENDEMEN-
TOS DINERARIOS» (posicións 162-171), que se encherá con ceros.

e) Modifícanse as instrucións para cubrir o campo «BASE DA RETENCIÓN» (posicións 172-182) que quedará redac-
tado como segue:

Posicións Natureza Descrición do campo

   

172-182 Alfanumérico. BASE DA RETENCIÓN.
  Campo alfanumérico de 11 posicións.
  Este campo subdivídese en dous:
  172 SIGNO: campo alfabético. Consignarase un «N» cando o importe da renda ou rende-

mento do capital mobiliario obtido sexa menor de 0 (cero); en calquera outro caso o 
contido deste campo será un espazo.

  173-182 IMPORTE: consignarase, sen signo e sen coma decimal, a base do ingreso á 
conta.

  Este campo subdivídese en dous:

  173-180 Parte enteira do importe da valoración, se non ten contido valorarase a ceros.
  181-182 Parte decimal do importe da valoración, se non ten contido consignarase con 

ceros.

 Disposición derradeira oitava. Modificación da Orde 
EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se 
aproba o modelo 198, de declaración anual de opera-
cións con activos financeiros e outros valores mobilia-
rios, así como os deseños físicos e lóxicos para a subs-
titución das súas follas interiores por soporte 
directamente lexible por ordenador e se estableécen as 
condicións e o procedemento para a súa presentación 
telemática a través da internet e por teleproceso e se 
modifican as ordes de aprobación dos modelos de 
declaración 193, 296 e 347.

1. Substitúese a folla interior de relación de declara-
dos do modelo 198 que figura no anexo I da citada Orde 

EHA/3895/2004 pola que figura no anexo IX da presente 
orde. Esta folla consta de dous exemplares, un para a 
Administración e outro para o interesado.

2. Nas instrucións para cubrir o modelo 198 suprí-
mese o texto correspondente a «Recadro IMPORTE REDU-
CIÓNS», do punto «Formalización das follas interiores», 
epígrafe «Datos relativos aos perceptores».

3. Modifícanse nos deseños físicos e lóxicos do rexis-
tro de tipo 2 (rexistro de declarado) aprobado no anexo II 
da mencionada Orde EHA/3895/2004 a denominación e as 
instrucións para cubrir o campo «IMPORTE REDUCIÓN» 
(posicións 177-187), que quedarán redactadas como segue:

Posicións Natureza Descrición do campo

   

177-187 – BRANCOS

 Disposición derradeira novena. Modificación da Orde 
do 22 de decembro de 1999 pola que se aproba o 
modelo 345 de declaración anual que deben presentar 
as entidades xestoras de fondos de pensións, os pro-
motores de plans de pensións, as entidades acollidas 
a sistemas alternativos de cobertura de prestacións 
análogas ás dos plans de pensións e as mutualidades 
de previsión social, así como as condicións e os dese-
ños físicos e lóxicos para a substitución das follas 
interiores por soportes directamente lexibles por 
ordenador.

1. Modifícase o primeiro parágrafo do punto terceiro, 
«Obrigados a presentar o modelo 345», da mencionada 
Orde do 22 de decembro de 1999, que queda redactado 
como segue:

«Deberán presentar esta declaración anual as 
persoas ou entidades a que se refiren os artigos 60, 
62 e 72 e a disposición adicional do Regulamento de 
plans e fondos de pensións, aprobado polo Real 
decreto 1307/1988, do 30 de decembro, na redacción 
dada polo Real decreto 2281/1998, do 23 de outubro, 
así como os números 5, 6 e 9 do artigo 69 do Regu-
lamento do imposto sobre a renda das persoas físi-
cas, aprobado polo Real decreto 439/2007, do 30 de 
marzo.»

2. Engádenselle dous novos guións ao punto ter-
ceiro, «Obrigados a presentar o modelo 345», da citada 
Orde do 22 de decembro de 1999, coa seguinte redacción:

«As entidades aseguradoras que comercialicen 
os plans de previsión social empresarial e os segu-

b) Suprímense a denominación e as instrucións para cubrir o campo «REDUCIÓNS DAS RETRIBUCIÓNS» (posi-
cións 201-208), que se encherá con ceros

c) Modifícanse as instrucións para cubrir o campo base do ingreso á conta (posicións 209-217) que quedará 
redactado como segue: 



Suplemento núm. 26 Martes 23 outubro 2007 3079   

ros de dependencia a que se refire o artigo 51 da Lei 
35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a 
renda das persoas físicas.

As entidades aseguradoras que comercialicen 
os plans individuais de aforro sistemático a que se 
refire a disposición adicional terceira da Lei 35/2006, 
do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das 
persoas físicas.»

Disposición derradeira décima. Modificación da Orde do 27 
de xullo de 2001, pola que se aproban os modelos 
043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 
e 651, en euros, así como o modelo 777, documento 
de ingreso ou devolución no caso de declaracións-
liquidacións extemporáneas e complementarias, e 
pola que se establece a obriga de utilizar necesaria-
mente os modelos en euros a partir do 1 de xaneiro 
de 2002.

1. O modelo 345, «Plans, fondos de pensións, siste-
mas alternativos, mutualidades de previsión social e 
plans de previsión asegurados. Declaración anual», apro-
bado polo punto noveno da citada Orde do 27 de xullo 
de 2001, pasa a denominarse «Plans, fondos de pensións, 
sistemas alternativos, mutualidades de previsión social, 
plans de previsión asegurados, plans individuais de afo-
rro sistemático, plans de previsión social empresarial e 
seguros de dependencia. Declaración anual».

2. Substitúese a folla interior de relación de declara-
dos do modelo 345 que figura no anexo XII da mencio-
nada Orde do 27 de xullo de 2001 pola que figura no 
anexo X da presente orde. Esta folla consta de dous 
exemplares, un para a Administración e outro para o inte-
resado.

3. Introdúcense as seguintes modificacións no punto 
«Claves e subclaves para cubrir o modelo 345» das instru-
cións para cubrir o modelo 345 que figuran no anexo XII 
da mencionada Orde do 27 de xullo de 2001 pola que se 
aproban os modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 
345, 480, 650, 652 e 651, en euros.

a) Modifícase o primeiro guión dos dous que se 
recollen baixo o título «Importante», que queda redactado 
como segue:

«En todas e cada unha das achegas, contribu-
cións ou cantidades aboadas declaradas nas follas 
interiores do modelo 345 deberá consignarase a 
clave alfabética que en cada caso corresponda das 
que se indican na seguinte relación. Nas achegas, 
contribucións ou cantidades aboadas correspon-
dentes ás claves C, D, I e J consignará a subclave 
numérica que proceda das que así se indican.»

b) Engádense tres novas claves e, de ser o caso sub-
claves, co seguinte texto:

«Plans individuais de aforro sistemático.

Clave I. Importe total das primas satisfeitas a 
plans individuais de aforro sistemático.

Subclave 06: Deberá consignarse esta subclave 
no caso de que sexan achegas satisfeitas polos 
tomadores aos plans individuais de aforro sistemá-
tico a que se refire a disposición adicional terceira da 
Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Subclave 07: Deberá consignarse esta subclave 
no caso de que se trate de contratos de seguros que 
se transformen en plans individuais de aforro siste-
mático a que se refire a disposición transitoria 
décimo cuarta da Lei do imposto sobre a renda das 
persoas físicas. A consignación desta clave suporá a 
manifestación por parte da entidade aseguradora de 
que se cumpriu o requisito do límite anual máximo 
satisfeito en concepto de primas a que se refire o 

artigo 69.9.d) do Regulamento do imposto sobre a 
renda das persoas físicas.

Plans de previsión social empresarial.

Clave J. Importe das primas satisfeitas a plans 
de previsión social empresarial.

Subclave 08: Deberá consignarse esta subclave 
no caso de que sexan achegas satisfeitas polos ase-
gurados dos plans de previsión social empresarial a 
que se refire o artigo 51.4 da Lei do imposto sobre a 
renda das persoas físicas.

Subclave 09: Deberá consignarse esta subclave 
no caso de que sexan contribucións aos plans de 
previsión social empresarial a que se refire o 
artigo 51.4 da Lei do imposto sobre a renda das per-
soas físicas, que o tomador efectuase e se imputen 
fiscalmente aos partícipes.

Deberán consignarse en rexistros independen-
tes, en función da subclave, as primas satisfeitas a 
plans de previsión social empresarial que se consti-
túan a favor de persoas cun grao de discapacidade 
física ou sensorial igual ou superior ao 65 por cento, 
psíquica igual ou superior ao 33 por cento ou con 
incapacidade declarada xudicialmente. Recórdese 
que, nestes supostos, debe consignarse de xeito 
obrigatorio o NIF do beneficiario. O discapacitado 
debeu ser designado de xeito único e irrevogable 
como beneficiario. No caso de que o pagador da 
prima sexa unha persoa distinta do discapacitado, 
consignarase o pagamento da prima mediante un 
rexistro independente, debendo facer constar a 
clave ‘‘J’’, así como o NIF do beneficiario.

Seguros de dependencia.

Clave K. Importe das primas satisfeitas aos 
seguros de dependencia.

Deberá consignarse o importe das primas satis-
feitas polos tomadores aos seguros de dependencia 
a que se refire o artigo 51.5 da Lei do imposto sobre 
a renda das persoas físicas.

Deberán consignarse en rexistros independen-
tes as primas satisfeitas aos seguros de dependen-
cia de previsión asegurados que se constitúan a 
favor de persoas cun grao de discapacidade física 
ou sensorial igual ou superior ao 65 por cento, psí-
quica igual ou superior ao 33 por cento ou con inca-
pacidade declarada xudicialmente. Recórdese que, 
nestes supostos, debe consignarse de xeito obriga-
torio o NIF do beneficiario. O pagador da prima 
poderá ser o propio discapacitado, un parente en 
liña directa ou colateral ata o terceiro grao inclusive, 
así como o cónxuxe ou aqueles que os tivesen ao 
seu cargo en réxime de tutela ou acollemento. O 
discapacitado debe ser designado de xeito único e 
irrevogable como beneficiario. No caso de que o 
pagador da prima sexa unha persoa distinta do dis-
capacitado, consignarase o pagamento da prima 
mediante un rexistro independente e deberase facer 
constar a clave ‘‘K’’, así como o NIF do beneficiario.»

c) Substitúese o último parágrafo das instrucións 
para cubrir as «Claves e subclaves para cubrir o modelo 345», 
correspondentes ás «Entidades xestoras de fondos de 
pensións», claves A e B, polo seguinte:

«Deberán consignarse en rexistros independen-
tes, en función da clave A ou B, segundo corres-
ponda, as cantidades aboadas a favor de persoas 
cun grao de discapacidade física ou sensorial igual 
ou superior ao 65 por cento, psíquica igual ou supe-
rior ao 33 por cento ou con incapacidade declarada 
xudicialmente. Recórdese que, nestes supostos, 
debe consignarse de xeito obrigatorio o NIF do 
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beneficiario. Quen achega poderá ser o propio dis-
capacitado, un parente en liña directa ou colateral 
ata o terceiro grao inclusive, así como o cónxuxe ou 
aqueles que os tivesen ao seu cargo en réxime de 
tutela ou acollemento ou un promotor. No caso de 
que quen achega, non promotor, sexa una persoa 
distinta do discapacitado, ademais do NIF do benefi-
ciario, consignarase a clave ‘‘A’’.»

d) Substitúese o último parágrafo das instrucións 
para cubrir as «Claves e subclaves para cubrir o modelo 345 
correspondentes ás «Mutualidades de previsión social», 
claves E, F e G, polo seguinte:

«Deberán consignarse en rexistros independen-
tes, en función das claves E, F, e G, segundo corres-
ponda, as cantidades aboadas a favor de persoas 
cun grao de discapacidade física ou sensorial igual 
ou superior ao 65 por cento, psíquica igual ou supe-
rior ao 33 por cento ou con incapacidade declarada 
xudicialmente. Recórdese que, nestes supostos, 
debe consignarse de xeito obrigatorio o NIF do 
beneficiario. Quen achega poderá ser o propio dis-
capacitado, un parente en liña directa ou colateral 
ata o terceiro grao inclusive, así como o cónxuxe ou 
aqueles que os tivesen ao seu cargo en réxime de 
tutela ou acollemento, ou un promotor. O discapaci-
tado debeu ser designado de xeito único e irrevoga-
ble como beneficiario. No caso de que quen achega, 
non promotor, sexa unha persoa distinta do disca-

pacitado, consignarase mediante un rexistro inde-
pendente a súa achega e deberase facer constar a 
clave ‘‘E’’ ou ‘‘F’’ que corresponda, así como o NIF do 
beneficiario.»

4. Modifícase o punto «Formalización das follas inte-
riores» das instrucións para cubrir o modelo 345 que figu-
ran no anexo XII da Orde do 27 de xullo de 2001 pola que 
se aproban os modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 
371, 345, 480, 650, 652 e 651, en euros, engadindo o 
seguinte texto no contido destinado a «Datos adicio-
nais»:

«Só para a clave I

Recadro ‘‘Data do pagamento da primeira 
prima’’. Consignarase a data do pagamento da pri-
meira prima do plan individual de aforro sistemático 
ou do seguro de vida que se transformase en plan 
individual de aforro sistemático.»

5. Introdúcense as seguintes modificacións nos 
de seños físicos e lóxicos do rexistro de tipo 2 (rexistro de 
declarados) aprobado no anexo XIII da citada Orde do 27 
de xullo de 2001, polo que se aproban los modelos 043, 
044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 e 651, 
en euros.

a) Créase o seguinte campo novo: «DATA DE PAGA-
MENTO DA PRIMEIRA PRIMA» só para a clave I co 
seguinte contido: 

Posicións Natureza Descrición do campo

   

170-177 Numérico. DATA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRIMA (Só para a clave I)

  Cando no campo clave (posición 82 do rexistro de tipo 2) se consignase I (plans individuais 
de aforro sistemático) neste campo consignarase a data de pagamento da primeira 
prima do plan individual de aforro sistemático (subclave 06) ou do seguro de vida que se 
transformase en plan individual de aforro sistemático (subclave 07), indicando os catro 
díxitos do ano, os dous do mes (de 01 a 12) e os dous do día (de 01 a 31) co formato 
AAAAMMDD.

b) Introdúcense tres novas letras «I» e «k» no campo «CLAVE», co seguinte contido:

Posicións Natureza Descrición do campo

   

82 Alfabético. Clave

  PLANS INDIVIDUAIS DE AFORRO SISTEMÁTICO

  I) Primas totais satisfeitas a plans individuais de aforro sistemático.

  PLANS DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL

  J) Primas satisfeitas a plans de previsión social empresarial.

  Deberán consignarse en rexistros independentes as primas satisfeitas aos seguros de 
dependencia de previsión asegurados que se constitúan a favor de persoas cun grao de 
discapacidade física ou sensorial igual ou superior ao 65 por cento, psíquica igual ou 
superior ao 33 por cento ou con incapacidade declarada xudicialmente. Recórdese que, 
nestes supostos, debe consignarse de xeito obrigatorio o NIF do beneficiario. O discapa-
citado debeu ser designado de xeito único e irrevogable como beneficiario. No caso de 
que o pagador da prima sexa unha persoa distinta do discapacitado, consignarase o 
pagamento da prima mediante un rexistro independente e deberase facer constar a 
clave «J», así como o NIF do beneficiario.

  SEGUROS DE DEPENDENCIA

  K)  Primas satisfeitas polos tomadores aos seguros privados que cubran exclusivamente 
o risco de dependencia severa ou de gran dependencia mencionados no artigo 51.5 da 
Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas.
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  Deberán consignarse en rexistros independentes as primas satisfeitas aos seguros de 
dependencia mencionados anteriormente que se constitúan a favor de persoas cun grao 
de discapacidade física ou sensorial igual ou superior ao 65 por cento, psíquica igual ou 
superior ao 33 por cento ou con incapacidade declarada xudicialmente. Recórdese que, 
nestes supostos, debe consignarse de xeito obrigatorio o NIF do beneficiario. O pagador 
da prima poderá ser o propio discapacitado, un parente en liña directa ou colateral ata o 
terceiro grao inclusive, así como o cónxuxe ou aqueles que os tivesen ao seu cargo en 
réxime de tutela ou acollemento. O discapacitado debeu ser designado de xeito único e 
irrevogable como beneficiario. No caso de que o pagador da prima sexa unha persoa 
distinta do discapacitado, consignarase o pagamento da prima mediante un rexistro 
independente e deberase facer constar a clave «K», así como o NIF do beneficiario.

Posicións Natureza Descrición do campo

   

 c) Substitúese o último parágrafo das instrucións para 
cubrir o campo CLAVE (posición 82), correspondentes ás «Enti-
dades xestoras de fondos de pensións», polo seguinte:

«Deberán consignarse en rexistros independen-
tes, en función da clave A ou B, segundo corres-
ponda, as cantidades aboadas a favor de persoas 
cun grao de discapacidade física ou sensorial igual 
ou superior ao 65 por cento, psíquica igual ou supe-
rior ao 33 por cento ou con incapacidade declarada 
xudicialmente. Recórdese que, nestes supostos, 
debe consignarse de xeito obrigatorio o NIF do 
beneficiario. Quen achega poderá ser o propio dis-
capacitado, un parente en liña directa ou colateral 
ata o terceiro grao inclusive, así como o cónxuxe ou 
aqueles que os tivesen ao seu cargo en réxime de 
tutela ou acollemento ou un promotor. No caso de 
que quen achega, non promotor, sexa unha persoa 
distinta do discapacitado, ademais do NIF do benefi-
ciario, consignarase a clave ‘‘A’’.»

d) Substitúese o último parágrafo das instrucións 
para cubrir o campo CLAVE (posición 82) corresponden-
tes ás «Mutualidades de previsión social», polo seguinte:

«Deberán consignarse en rexistros independentes, en 
función das claves E, F, E G, segundo corresponda, as can-
tidades aboadas a favor de persoas cun grao de discapa-
cidade física ou sensorial igual ou superior ao 65 por 
cento, psíquica igual ou superior ao 33 por cento ou con 
incapacidade declarada xudicialmente. Recórdese que, 
nestes supostos, debe consignarse de xeito obrigatorio o 
NIF do beneficiario. Quen achega poderá ser o propio dis-
capacitado, un parente en liña directa ou colateral ata o 
terceiro grado inclusive, así como o cónxuxe ou aqueles 
que os tivesen ao seu cargo en réxime de tutela ou acolle-
mento, ou un promotor. O discapacitado debeu ser desig-
nado de xeito único e irrevogable como beneficiario. No 
caso de que quen achega, non promotor, sexa unha per-
soa distinta do discapacitado, consignarase mediante un 
rexistro independente a súa achega e deberase facer 
constar a clave ‘‘E’’ ou ‘‘F’’ que corresponda, así como o 
NIF do beneficiario.»

e) Introdúcense catro novas subclaves «06», «07», 
«08» e «09» no campo «SUBCLAVE» co seguinte con-
tido: 

Posicións Natureza Descrición do campo

   

83-84 Numérico. Subclaves que se utilizarán nas primas satisfeitas correspondentes á clave I:

  06  Consignarase esta subclave no caso de achegas satisfeitas polos tomadores aos plans 
individuais de aforro sistemático a que se refire a disposición adicional terceira da Lei 
do imposto sobre a renda das persoas físicas.

  07  Consignarase esta subclave no caso das contribucións satisfeitas polos tomadores 
aos contratos de seguros que se transformen en plans individuais de aforro sistemá-
tico a que se refire a disposición adicional décimo cuarta da Lei do imposto sobre a 
renda das persoas físicas. A consignación desta clave suporá a manifestación por 
parte da entidade aseguradora de que se cumpre o requisito do límite anual máximo 
satisfeito en concepto de primas a que se refire o artigo 69.9.d) do Regulamento do 
imposto sobre a renda das persoas físicas.

  Subclaves que se utilizarán nas primas satisfeitas correspondentes á clave J:

  08   Consignarase esta subclave no caso de achegas satisfeitas polos asegurados dos 
plans de previsión social empresarial a que se refire e o artigo 51.4 da Lei do imposto 
sobre la renda das persoas físicas.

  09  Consignarase esta subclave no caso de contribucións satisfeitas polos tomadores aos 
plans de previsión social empresarial a que se refire o artigo 51.4 da Lei do imposto 
sobre a renda das persoas físicas, que se imputen fiscalmente aos partícipes.

 Disposición derradeira décimo primeira. Modificación da Orde HAC/3626/2003, do 23 de decembro, pola que se aproban os 
modelos de declaración 210, 215, 212, 211 e 213 do imposto sobre a renda de non-residentes, que deben utilizarse para 
declarar as rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente, a retención practicada na adquisición de bens 
inmobles a non-residentes sen establecemento permanente e o gravame especial sobre bens inmobles de entidades non 
residentes, así como o modelo de declaración 214, declaración simplificada de non-residentes dos impostos sobre o patri-
monio e sobre a renda de non residentes; se establecen as condicións xerais e o procedemento para a presentación tele-
mática pola internet destas declaracións e outras normas referentes á tributación de non-residentes.

Substitúense os deseños físicos e lóxicos correspondentes ao modelo 215 de «Imposto sobre a renda de non-residen-
tes. Non-residentes sen establecemento permanente. Declaración colectiva», que figuran no anexo 7 da citada Orde 
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HAC/3626/2003, do 23 de decembro, polos que se recollen 
no anexo XI da presente orde.

Disposición derradeira décimo segunda. Entrada en 
vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado» e será aplica-
ble por primeira vez ás declaracións que se presenten a 
partir do 1 de xaneiro de 2008 en relación coa información 
correspondente ao ano 2007, agás o establecido na dispo-
sición derradeira décima, que será aplicable o día seguinte 
ao da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de outubro de 2007.–O vicepresidente 
segundo do Goberno e ministro de Economía e Facenda, 
Pedro Solbes Mira.

(Nota: os anexos a que alude esta orde poden consultarse, en caste-
lán, no BOE núm. 250, do 18 de outubro de 2007.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO E COMERCIO

 18193 ORDE ITC/3022/2007, do 10 de outubro, pola que 
se regula o control metrolóxico do Estado sobre 
os contadores de enerxía eléctrica, estáticos 
combinados, activa, clases A, B e C e reactiva, 
clases 2 e 3, que se instalarán en subministra-
cións de enerxía eléctrica ata unha potencia 
de 15 kw de activa que incorporan dispositivos 
de discriminación horaria e telexestión, nas fases 
de avaliación da conformidade, verificación des-
pois de reparación ou modificación e de verifica-
ción periódica. («BOE» 250, do 18-10-2007.)

A Lei 3/1985, do 18 de marzo, de metroloxía, establece 
o réxime xurídico da actividade metrolóxica en España, 
réxime a que se deben someter en defensa da seguranza, 
da protección da saúde e dos intereses económicos dos 
consumidores e usuarios, os instrumentos de medida, 
nas condicións que regulamentariamente se determinen. 
Esta lei foi desenvolvida posteriormente por diversas nor-
mas de contido metrolóxico, entre as cales se encontra o 
Real decreto 889/2006, do 21 de xullo, polo que se regula 
o control metrolóxico do Estado sobre instrumentos de 
medida.

Este real decreto incorporou ao dereito español a 
Directiva 2004/22/CE, do Parlamento Europeo e do Conse-
llo, do 31 de marzo de 2004, relativa aos instrumentos de 
medida, ao mesmo tempo que adapta as fases de control 
metrolóxico referidas á aprobación de modelo e verifica-
ción primitiva, nos instrumentos sometidos a regulamen-
tación específica nacional, ao sistema de avaliación da 
conformidade que se regula na directiva citada, abor-
dando, ademais, o desenvolvemento das fases de control 
metrolóxico correspondentes á verificación periódica e 
despois de reparación, fases que non se regulan na nor-
mativa comunitaria.

A disposición adicional segunda do Real decreto 
809/2006, do 30 de xuño, polo que se revisa a tarifa eléc-
trica a partir do 1 de xullo de 2006, establece a obrigato-
riedade de que os equipamentos de medida que se insta-
len para novas subministracións de enerxía eléctrica para 

unha potencia contratada de ata 15 kW e os que se subs-
titúan para novas subministracións deberán permitir a 
discriminación horaria das medidas así como a telexes-
tión nos termos e condicións técnicas que estableza o 
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

Por outra parte, débese considerar o establecido no 
Real decreto 2018/1997, do 26 de decembro, polo que se 
aproba o Regulamento de puntos de medida dos consu-
mos e tránsitos de enerxía eléctrica, modificado poste-
riormente polos reais decretos 385/2002, do 26 de abril, e 
1433/2002, do 27 de decembro.

O Real decreto 2018/1997, do 26 de decembro, sinala 
no seu preámbulo que o enorme fluxo de información 
que supón o rexistro de todas as medidas aconsella adop-
tar unha estrutura de comunicacións descentralizada e 
que, para iso, o Regulamento de puntos de medida dos 
consumos e tránsitos de enerxía eléctrica prevé a posibi-
lidade para os suxeitos do sistema eléctrico de instalar de 
forma voluntaria os chamados «concentradores secunda-
rios», que constitúen equipamentos informáticos que 
recollen as medidas dos contadores dunha área e as 
transmiten ao concentrador principal (do operador do 
sistema), exixindóselles a estes equipamentos determina-
das garantías de integridade e seguranza nas comunica-
cións para permitir o adecuado funcionamento do 
conxunto.

O Real decreto 2018/1997, no seu artigo 17, determina 
que o operador do sistema definirá e actualizará os 
medios e protocolos na rede troncal de comunicacións, 
cuxas características se establecerán nas especificacións 
técnicas do concentrador principal, engadíndose que na 
elección destes medios e protocolos se terá en conta o 
estado da tecnoloxía, a súa evolución e as opinións e inte-
reses dos participantes das medidas. Tamén se dispón 
que o protocolo utilizado na rede de acceso sexa único e 
estándar e que o protocolo utilizado para a lectura local 
sexa único e estándar.

O Real decreto 385/2002, do 26 de abril, xustifica, no 
seu preámbulo, a modificación do establecido no Real 
decreto 2018/1997, do 26 de decembro, polo feito de que 
se avanzase notablemente no proceso de liberalización 
do mercado eléctrico, o que leva a que se incrementase 
considerablemente o número de consumidores. Despois 
dise que, se se ten en conta que os consumos que realizan 
son moito menores, se fai preciso modificar os requisitos 
que se fixan aos equipamentos de medida, adaptándoos 
ás súas necesidades e características concretas. Final-
mente arguméntase que, se a isto se une que o gran 
número de consumidores podería colapsar os procede-
mentos inicialmente establecidos para un número 
pequeno de usuarios de gran consumo, se fai necesaria a 
modificación do Real decreto 2018/1997, do 26 de decem-
bro.

Ademais, a Directiva europea 2006/32/CE, do Parla-
mento Europeo e do Consello, do 5 de abril de 2006, 
sobre a eficiencia do uso final da enerxía e os servizos 
enerxéticos e pola que se derroga a Directiva 93/76/CEE 
do Consello (DOUE L 111, do 27 de abril de 2006), no seu 
artigo 13, establece a obriga dos Estados membros de 
velar por que, sempre que sexa tecnicamente posible, 
financeiramente razoable e proporcionado en relación co 
aforro de enerxía potencial, os clientes finais de electrici-
dade, gas natural, calefacción urbana e/ou refrixeración e 
auga quente sanitaria reciban contadores individuais a un 
prezo competitivo, que reflictan exactamente o consumo 
real de enerxía do cliente final e que proporcionen infor-
mación sobre o tempo real de uso.

No estado actual da tecnoloxía estes instrumentos 
permiten medir tanto a enerxía eléctrica activa como a 
reactiva e a súa instalación xeneralizada permite a mellor 
xestión da rede de distribución así como a optimización 
horaria dos consumos.


