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Xustificantes dos gastos do programa operativo e 
relación destes. Os organismos pagadores poderán auto-
rizar que coa solicitude se presente unicamente a relación 
de xustificantes, debendo incorporar posteriormente 
aquelas facturas, orixinais ou compulsadas, que requira a 
Administración.

Extracto bancario de movementos da conta do fondo, 
autenticado pola entidade bancaria, ou informe de audito-
ría externa.

En caso de solicitude de anticipo, aval, seguro de cau-
ción ou xustificante de ter realizado depósito en efectivo.

De ser o caso, xustificantes da utilización real de 
anticipos anteriores. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 9042 ORDE EHA/1420/2008, do 22 de maio, pola que 
se aproban os modelos de declaración do 
imposto sobre sociedades e do imposto sobre a 
renda de non-residentes correspondente a esta-
blecementos permanentes e a entidades en 
réxime de atribución de rendas constituídas no 
estranxeiro con presenza en territorio español, 
para os períodos impositivos iniciados entre o 1 
de xaneiro e o 31 de decembro de 2007, se ditan 
instrucións relativas ao procedemento de decla-
ración e ingreso e se establecen as condicións 
xerais e o procedemento para a súa presenta-
ción telemática, e se modifican outras disposi-
cións en relación coa xestión de determinadas 
autoliquidacións. («BOE» 127, do 26-5-2008.)

A 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, introduciu impor-
tantes modificacións no imposto sobre sociedades, entre 
as que cabe destacar a redución gradual dos tipos impo-
sitivos acompañada dunha eliminación progresiva de 
determinadas bonificacións e deducións, así como a 
supresión do réxime das sociedades patrimoniais –esta-
blecéndose un réxime transitorio-e a modificación da 
porcentaxe de retención ou ingreso á conta.

En canto aos tipos impositivos, para os exercicios ini-
ciados a partir do 1 de xaneiro de 2007 establécese o tipo 
impositivo do 32,5 por cento con carácter xeral e do 37,5 
por cento para as entidades que se dediquen á explora-
ción, investigación e explotación de hidrocarburos. Estes 
mesmos tipos establécense para os contribuíntes do 
imposto sobre a renda de non-residentes que obteñan 
rendas mediante establecemento permanente e para as 
entidades en réxime de atribución de rendas constituídas 
no estranxeiro con presenza en territorio español. No 
caso das empresas de reducida dimensión, os tipos impo-
sitivos aplicables son do 25 por cento pola parte da base 
impoñible comprendida entre 0 e 120.202,41 euros, e do 
30 por cento pola parte restante. Para estas empresas 
considerouse oportuno levar a cabo a redución de cinco 
puntos nos tipos impositivos nun só exercicio, a diferenza 
dos casos sinalados máis arriba, en que a redución se 
realiza de forma gradual en dous anos.

En paralelo á redución dos tipos impositivos, a Lei 
35/2006 establece a supresión graduada de determinadas 
bonificacións e deducións e o mantemento doutras, como 

a dedución para evitar a dobre imposición e, cunha nova 
regulación, a dedución por contribucións empresariais á 
previsión social complementaria –que incorpora os plans 
de previsión social empresarial-e a dedución por reinves-
timento de beneficios extraordinarios, cuxa regulación se 
viu posteriormente modificada pola Lei 16/2007, do 4 de 
xullo, de reforma e adaptación da lexislación mercantil en 
materia contable para a súa harmonización internacional 
segundo a normativa da Unión Europea. Así, para os 
períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de 
xaneiro de 2007 suprímese a dedución por investimentos 
para a implantación de empresas no estranxeiro e redú-
cense, mediante a aplicación de coeficientes, a bonifica-
ción de actividades exportadoras –utilizando o coeficiente 
0,875-, as deducións para incentivar a realización de 
determinadas actividades –empregando o coeficiente 
0,875 para as reguladas polos números 1 e 3 do artigo 38 
da Lei sobre o imposto sobre sociedades, e o 0,8 para as 
reguladas polos números 4, 5 e 6 do mencionado artigo 
38, e polos artigos 36, 39, 40 e 43 do mesmo texto legal, e 
establecendo as porcentaxes fixas do 18 e 5 por cento 
para as correspondentes ao número 2 do artigo 38, 
segundo a modificación introducida pola disposición 
derradeira segunda da Lei 55/2007, do 28 de decembro, do 
cine, e a dedución por actividades de investigación e de-
senvolvemento e innovación tecnolóxica –aplicando o 
coeficiente 0,92-. A porcentaxe de dedución por activida-
des de exportación nos períodos impositivos iniciados a 
partir de 1 de xaneiro de 2007 establécese no 12 por 
cento. Ademais, regúlase o réxime transitorio da dedu-
ción por investimentos para a implantación de empresas 
no estranxeiro, das deducións para evitar a dobre imposi-
ción e para incentivar a realización de determinadas acti-
vidades pendentes de aplicar e da bonificación por activi-
dades exportadoras.

A reforma producida no imposto sobre a renda das 
persoas físicas supuxo a supresión do réxime das socie-
dades patrimoniais, que só subsistirá se resulta de aplica-
ción o réxime transitorio establecido para que estas socie-
dades poidan adoptar a súa disolución e liquidación sen 
custo fiscal.

Cómpre salientar, finalmente, que a Lei 35/2006 fixa a 
porcentaxe xeral de retención ou ingreso á conta do 
imposto sobre sociedades nun 18 por cento, que é tamén 
o tipo impositivo aplicable aos rendementos do aforro no 
imposto sobre a renda das persoas físicas.

Por outra banda, a Lei 36/2006, do 29 de novembro, de 
medidas para a prevención da fraude fiscal, introduce 
diversas modificacións na Lei do imposto sobre socieda-
des, con efecto para os períodos impositivos que se ini-
cien a partir da súa entrada en vigor, que tivo lugar o día 
1 de decembro de 2006. En concreto, a lei incorpora as 
definicións de paraíso fiscal, de nula tributación e de efec-
tivo intercambio de información tributaria –en relación 
cos cales se establecen determinadas cautelas-e modifica 
o réxime das operacións vinculadas, establecendo a valo-
ración segundo prezos de mercado e adaptando a nosa 
lexislación aos criterios internacionais en materia de pre-
zos de transferencia.

A Lei 42/2006, do 28 de decembro, de orzamentos 
xerais do Estado para o ano 2007, aprobou tres novos pro-
gramas de excepcional interese público para efectos do 
disposto no artigo 27 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, 
de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos 
incentivos fiscais ao mecenado, que son de aplicación aos 
acontecementos da celebración de «Alacant 2008. Volta 
ao Mundo a Vela», «Barcelona World Race» e «Ano Xubi-
lar Guadalupense con motivo do Centenario da proclama-
ción da Virxe de Guadalupe como Patroa da Hispanidade, 
2007». Pola súa parte, a Lei 41/2007, do 7 de decembro, 
pola que se modifica a Lei 2/1981, do 25 de marzo, de 
regulación do mercado hipotecario e outras normas do 
sistema hipotecario e financeiro, de regulación das hipo-
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tecas inversas e o seguro de dependencia e pola que se 
establece determinada norma tributaria, establece o 
réxime fiscal do acontecemento «33.ª Copa do América», 
ao que, posteriormente, a Lei 51/2007, do 26 de decembro, 
de orzamentos xerais para 2008 declarou como acontece-
mento de excepcional interese público. Estes catro acon-
tecementos tiveron o seu reflexo nos modelos de declara-
ción dos impostos que se aproban nesta orde.

O Real decreto lei 12/2006, do 29 de decembro, 
reforma a Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do 
réxime económico e fiscal de Canarias, polo que se refire 
á regulación dos incentivos ao investimento, á reserva 
para investimentos en Canarias e á zona especial canaria. 
Esta reforma é consecuencia da necesidade de adapta-
ción dese conxunto de beneficios fiscais ás decisións da 
Comisión Europea, que se ditaron, pola súa vez, de 
acordo coas prescricións das novas directrices sobre as 
axudas de Estado de finalidade rexional para o período 
2007-2013. Pola súa parte, mediante o Real decreto 
1758/2007, do 28 de decembro, aprobouse o Regulamento 
que desenvolve a modificación do réxime económico e 
fiscal de Canarias en materias referentes a incentivos fis-
cais na imposición indirecta, a zona especial e a reserva 
para investimentos. En relación con esta reserva, debe 
destacarse a regulación dos plans de investimento –obri-
gatorios de acordo co establecido polo Real decreto lei 
12/2006-en canto ao seu contido, modificación e ao proce-
demento de autorización de plans especiais.

A Lei orgánica 8/2007, do 4 xullo, sobre financiamento 
dos partidos políticos, regula os réximes tributarios tanto 
dos partidos políticos como das doazóns que se lles 
fagan.

Mediante a Lei 28/2007, do 25 de outubro, e a Lei 
48/2007, do 19 de decembro, modificouse o concerto eco-
nómico coa Comunidade Autónoma do País Vasco e o 
convenio económico entre o Estado e a Comunidade 
Foral de Navarra, respectivamente.

Polo que se refire ás formas de presentación da decla-
ración, establécese como novidade a obrigatoriedade de 
presentar por vía telemática o modelo 220.

En canto aos sobres de envío, non se considera nece-
sario aprobar novos sobres para presentar as declara-
cións en que se utilicen os modelos preimpresos 201 e 
225 que se aproban nesta orde. Así mesmo, considérase 
válido o sobre único aprobado para o programa de axuda 
para a presentación das declaracións dos modelos 201 e 
225 que se confeccionasen utilizando o devandito pro-
grama.

A disposición derradeira única do Regulamento do 
imposto sobre sociedades, aprobado polo Real decreto 
1777/2004, do 30 de xullo, habilita o ministro de Econo-
mía e Facenda, entre outras autorizacións, para:

a) Aprobar o modelo de declaración polo imposto 
sobre sociedades e determinar os lugares e forma da súa 
presentación.

b) Aprobar a utilización de modalidades simplifica-
das ou especiais de declaración, incluíndo a declaración 
consolidada dos grupos de sociedades.

c) Establecer os supostos en que se deberán presen-
tar as declaracións por este imposto en soporte directa-
mente lexible por ordenador ou por medios telemáticos.

d) Establecer os documentos ou xustificantes que 
deben acompañar a declaración.

e) Aprobar o modelo de información que deben ren-
der as agrupacións de interese económico, as unións 
temporais de empresas e as sociedades patrimoniais.

f) Ampliar, atendendo a razóns fundadas de carácter 
técnico, o prazo de presentación das declaracións tributa-
rias establecidas na Lei do imposto e no seu regulamento 
cando esta presentación se efectúe por vía telemática.

O artigo 21 do texto refundido da Lei do imposto 
sobre a renda de non-residentes aprobado polo Real 

decreto lexislativo 5/2004, do 5 de marzo, habilita o minis-
tro de Facenda para determinar a forma e o lugar en que 
os establecementos permanentes deben presentar a 
correspondente declaración, así como a documentación 
que deben xuntar a esta. A disposición derradeira segunda 
desta mesma lei habilita o ministro de Facenda para apro-
bar os modelos de declaración deste imposto, para esta-
blecer a forma, o lugar e os prazos para a súa presenta-
ción, así como para establecer os supostos e condicións 
da súa presentación por medios telemáticos.

A Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no 
número 4 do seu artigo 98 habilita o ministro de Facenda 
para determinar os supostos e condicións en que os obri-
gados tributarios deberán presentar por medios telemáti-
cos as súas declaracións, autoliquidacións, comunica-
cións, solicitudes e calquera outro documento con 
transcendencia tributaria.

Por outra banda, o artigo 92 da Lei xeral tributaria 
habilita a Administración tributaria para sinalar os requi-
sitos e condicións para que a colaboración social se rea-
lice mediante a utilización de técnicas e medios electróni-
cos, informáticos e telemáticos.

Neste sentido, o artigo 57 do Regulamento do imposto 
sobre sociedades, establece a forma de facer efectiva a 
colaboración social na presentación de declaracións por 
este imposto. A regulación da colaboración social na xes-
tión dos tributos para a presentación telemática de decla-
racións, comunicacións e outros documentos tributarios 
desenvólvese máis amplamente no Real decreto 
1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba o Regula-
mento xeral das actuacións e os procedementos de xes-
tión e inspección tributaria e de desenvolvemento das 
normas comúns dos procedementos de aplicación dos 
tributos (artigos 79 a 81) e na Orde HAC/1398/2003, do 27 
de maio, pola que se establecen os supostos e condicións 
en que se poderá facer efectiva a colaboración social na 
xestión dos tributos, e se estende esta expresamente á 
presentación telemática de determinados modelos de 
declaración e outros documentos tributarios. En conse-
cuencia, as persoas ou entidades que, conforme as dispo-
sicións anteriores, estean autorizadas a presentar por vía 
telemática declaracións en representación de terceiras 
persoas, poderán facer uso desta facultade respecto das 
declaracións aprobadas por esta orde.

Como disposición adicional autorízase o uso dun for-
mulario específico para presentar declaracións censuais, 
tanto para a súa transmisión telemática no marco da cola-
boración social, como para comunicar o cambio de 
número de identificación fiscal da entidades afectadas 
pola Orde EHA/451/2008, do 20 de febreiro.

Por último, facendo uso da facultade xenérica de esta-
blecer regulamentariamente a obrigatoriedade de comu-
nicarse coas administracións públicas utilizando exclusi-
vamente medios electrónicos cando os interesados teñan 
garantido o acceso e dispoñibilidade dos medios tecnoló-
xicos precisos, tal como dispón o artigo 27.6 da Lei 11/2007, 
do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos 
servizos públicos, e tendo en conta a experiencia adqui-
rida na aplicación do procedemento de presentación por 
vía telemática das declaracións, así como as vantaxes que 
derivan da súa utilización, nesta orde esténdese a obriga-
toriedade de presentación telemática pola internet á 
declaración do imposto sobre sociedades-réxime de con-
solidación fiscal correspondente aos grupos fiscais, 
modelo 220, ás autoliquidacións do imposto sobre as pri-
mas de seguros, modelo 430, e ás declaracións do resumo 
anual dese imposto, modelo 480.

De igual modo, a ampliación ao modelo 220 da obri-
gatoriedade da súa presentación por vía telemática pola 
internet fai necesaria a exclusión deste modelo do anexo 
VI da Orde EHA/2027/2007, do 28 de xuño, «Modelos de 
autoliquidación cuxo resultado sexa unha solicitude de 
devolución e xestionables a través de entidades colabora-
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doras», dado que o obrigado tributario xa non deberá 
dirixirse á entidade colaboradora para obter o seu NRC a 
devolver.

Finalmente, co propósito de lles facilitar aos contribuín-
tes polos impostos sobre a renda das persoas físicas e sobre 
o patrimonio o cumprimento das súas obrigas tributarias e 
atendendo ao previsto no artigo 204.3 do Estatuto de auto-
nomía de Cataluña, aprobado pola Lei orgánica 6/2006, do 
19 de xullo, procédese a modificar a Orde EHA/481/2008, do 
26 de febreiro, pola que se aproban os modelos de declara-
ción do imposto sobre a renda das persoas físicas e do 
imposto sobre o patrimonio, exercicio 2007, se determinan o 
lugar, a forma e os prazos da súa presentación, se estable-
cen os procedementos de solicitude, remisión, rectificación 
e confirmación ou subscrición do borrador de declaración 
do imposto sobre a renda das persoas físicas, e se determi-
nan as condicións xerais e o procedemento para a presenta-
ción de ambos os dous por medios telemáticos ou telefóni-
cos, de forma que as declaracións do imposto sobre a renda 
das persoas físicas do exercicio 2007 cuxo resultado sexa 
unha cantidade a devolver, con solicitude de devolución ou 
con renuncia a esta, así como as declaracións negativas, 
tanto deste imposto como do imposto sobre o patrimonio 
do citado exercicio, poidan presentarse tamén nas oficinas 
da Axencia Tributaria de Cataluña habilitadas para o efecto, 
así como nas oficinas liquidadoras de distrito hipotecario 
situadas no ámbito territorial de Cataluña.

Na súa virtude dispoño:

Artigo 1. Aprobación dos modelos de declaración do 
imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda 
de non-residentes (establecementos permanentes e 
entidades en réxime de atribución de rendas constituí-
das no estranxeiro con presenza en territorio español).

1. Apróbanse os modelos de declaración do imposto 
sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non-resi-
dentes (establecementos permanentes e entidades en 
réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro 
con presenza en territorio español) e os seus documentos 
de ingreso ou devolución, para os períodos impositivos 
iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2007, 
consistentes en:

a) Declaracións do imposto sobre sociedades e do 
imposto sobre a renda de non-residentes (establecemen-
tos permanentes e entidades en réxime de atribución de 
rendas constituídas no estranxeiro con presenza en terri-
torio español):

1.º Modelo 200 (formato electrónico): declaración do 
imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de 
non-residentes (establecementos permanentes e entida-
des en réxime de atribución de rendas constituídas no 
estranxeiro con presenza en territorio español), que figura 
no anexo I desta orde.

2.º Modelo 201: declaración simplificada do imposto 
sobre sociedades e imposto sobre a renda de non-resi-
dentes (establecementos permanentes), que figura no 
anexo II desta orde.

3.º Modelo 225: declaración do imposto sobre socie-
dades para sociedades patrimoniais en disolución e liqui-
dación, que figura no anexo III desta orde.

4.º Modelo 220 (formato electrónico): declaración do 
imposto sobre sociedades-réxime de consolidación fiscal 
correspondente aos grupos fiscais, que figura no anexo IV 
desta orde.

Cada un dos modelos 201 e 225 consta dun exemplar 
para a Administración e outro para o declarante.

b) Documentos de ingreso ou devolución:

1.º Modelo 200: documento de ingreso ou devolu-
ción do imposto sobre sociedades, que figura no anexo I 

desta orde. O número de xustificante que deberá figurar 
nese modelo será un número secuencial cuxos tres pri-
meiros díxitos se corresponderán co código 200.

2.º Modelo 201: documento de ingreso ou devolu-
ción do imposto sobre sociedades, que figura no anexo II 
desta orde. O número de xustificante que deberá figurar 
nese modelo será un número secuencial cuxos tres pri-
meiros díxitos se corresponderán co código 201.

3.º Modelo 225: documento de ingreso ou devolu-
ción do imposto sobre sociedades (sociedades patrimo-
niais en disolución e liquidación), que figura no anexo III 
desta orde. O número de xustificante que deberá figurar 
nese modelo será un número secuencial cuxos tres pri-
meiros díxitos se corresponderán co código 225.

4.º Modelo 220: documento de ingreso ou devolu-
ción do imposto sobre sociedades-réxime de consolida-
ción fiscal, que figura no anexo IV desta orde. O número 
de xustificante que deberá figurar nese modelo será un 
número secuencial cuxos tres primeiros díxitos se corres-
ponderán co código 220.

5.º Modelo 206: documentos de ingreso ou devolu-
ción do imposto sobre a renda de non-residentes (esta-
blecementos permanentes e entidades en réxime de atri-
bución de rendas constituídas no estranxeiro con 
presenza en territorio español), que figuran nos anexos I e 
II desta orde. O número de xustificante que deberá figurar 
nese modelo será un número secuencial cuxos tres pri-
meiros díxitos se corresponderán co código 206.

Cada un dos documentos de ingreso ou devolución 
consta dun exemplar para a Administración, outro para o 
declarante e outro para a entidade colaboradora.

2. O modelo 200, que figura como anexo I desta 
orde, é aplicable, con carácter xeral, a todos os suxeitos 
pasivos do imposto sobre sociedades e a todos os contri-
buíntes polo imposto sobre a renda de non-residentes 
(establecementos permanentes e entidades en réxime de 
atribución de rendas constituídas no estranxeiro con pre-
senza en territorio español) obrigados a presentar e subs-
cribir a declaración por calquera destes impostos, e o seu 
uso é obrigatorio para aqueles que non deban utilizar o 
modelo 225 e non poidan utilizar o modelo 201.

3. O modelo 225, que figura como anexo III desta 
orde, é aplicable obrigatoria e exclusivamente ás socieda-
des patrimoniais en disolución e liquidación de acordo co 
establecido na disposición transitoria vixésimo cuarta do 
texto refundido da Lei do imposto sobre sociedades, 
aprobado polo Real decreto lexislativo 4/2004, do 5 de 
marzo, e na disposición derrogatoria segunda da Lei 
35/2006, do 28 de novembro.

4. Tendo en conta as excepcións a que se refiren os 
números 2 e 3 anteriores, os suxeitos pasivos ou contri-
buíntes poderán utilizar o modelo 201, que figura como 
anexo II desta orde, sempre que cumpran os seguintes 
requisitos:

a) Que non estean obrigados durante 2008 á presen-
tación de autoliquidacións con periodicidade mensual 
polo imposto sobre o valor engadido e por retencións á 
conta do imposto sobre a renda das persoas físicas, do 
imposto sobre sociedades ou do imposto sobre a renda 
de non-residentes, ao non ter superado o seu volume de 
operacións, calculado conforme o disposto no artigo 121 
da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o 
valor engadido, a cantidade de 6.010.121,04 euros durante 
o ano natural en que se inicie o período impositivo que é 
obxecto de declaración.

b) Que non teñan a obriga de incluír na base impoñi-
ble do período impositivo obxecto de declaración deter-
minadas rendas positivas obtidas por entidades non 
residentes, en aplicación do establecido no artigo 107 da 
Lei do imposto sobre sociedades.
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c) Que non estean obrigados a levar a súa contabili-
dade de acordo coas normas establecidas polo Banco de 
España.

d) Que non se trate de suxeitos pasivos do imposto 
sobre sociedades que se encontran integrados nun grupo 
fiscal, incluídos os de cooperativas, que tributen polo 
réxime de consolidación fiscal establecido no capítulo VII 
do título VII da Lei do imposto sobre sociedades e no Real 
decreto 1345/1992, do 6 de novembro, polo que se ditan 
normas para a adaptación das disposicións que regulan a 
tributación sobre o beneficio consolidado aos grupos de 
sociedades cooperativas, respectivamente.

e) Que non lles sexa de aplicación obrigatoria o Plan 
de contabilidade das entidades aseguradoras, aprobado 
polo Real decreto 2014/1997, do 26 de decembro.

f) Que non determinen a súa base impoñible 
segundo o réxime das entidades navieiras en función da 
tonelaxe (capítulo XVII do título VII da Lei do imposto 
sobre sociedades).

g) Que non se trate dunha entidade en réxime de 
atribución de rendas constituída no estranxeiro con pre-
senza en territorio español, tal como estas se definen no 
artigo 38 da Lei do imposto sobre a renda de non-residen-
tes.

h) Que non estean obrigados a tributar conxunta-
mente polo imposto sobre sociedades á Administración 
do Estado e ás diferentes administracións forais por razón 
do volume de operacións.

Naqueles casos en que o período impositivo sexa 
inferior ao ano natural, se este se iniciase a partir do día 1 
de xaneiro de 2008, para o exercicio da opción a que fai 
referencia o número 1 do artigo 136 da Lei do imposto 
sobre sociedades, deberá utilizarse necesariamente o 
modelo 200. Pola contra, se o período impositivo inferior 
ao ano natural se iniciase con anterioridade ao día 1 de 
xaneiro de 2008, poderá utilizarse, de ser o caso, o modelo 
201 que se aproba mediante esta orde.

5. O modelo 220, que figura como anexo IV desta 
orde, é aplicable aos grupos fiscais, incluídos os de coo-
perativas, que tributen polo réxime fiscal especial esta-
blecido no capítulo VII do título VII da Lei do imposto 
sobre sociedades e no Real decreto 1345/1992, do 6 de 
novembro, respectivamente.

Artigo 2. Forma de presentación dos modelos 200, 201, 
225 e 220 de declaración do imposto sobre sociedades 
e do imposto sobre a renda de non-residentes (esta-
blecementos permanentes e entidades en réxime de 
atribución de rendas constituídas no estranxeiro con 
presenza en territorio español).

1. A presentación das declaracións do imposto sobre 
sociedades e do imposto sobre a renda de non-residentes 
(establecementos permanentes e entidades en réxime de 
atribución de rendas constituídas no estranxeiro con pre-
senza en territorio español), modelo 200, efectuarase por 
vía telemática consonte os formularios e condicións a que 
se refire o artigo 6.1 desta orde.

Os declarantes obrigados a levar a súa contabilidade 
de acordo coas normas establecidas polo Banco de 
España cubrirán os datos relativos ao balance e conta de 
perdas e ganancias que, no modelo 200, se incorporan 
para estes declarantes, en substitución dos que se inclúen 
con carácter xeral.

Así mesmo, os declarantes aos cales sexa de aplica-
ción obrigatoria o plan de contabilidade das entidades 
aseguradoras aprobado polo Real decreto 2014/1997, do 
26 de decembro, cubrirán os datos relativos ao balance e 
conta de perdas e ganancias que, no modelo 200, se 
incorporan para estes declarantes, en substitución dos 
que se inclúen con carácter xeral.

2. A declaración do imposto sobre sociedades e do 
imposto sobre a renda de non-residentes (establecemen-
tos permanentes), modelo 201 ao 225, presentarase con-
forme o modelo que corresponda dos aprobados no 
artigo anterior desta orde, asinado polo declarante ou 
polo seu representante legal ou representantes legais e 
debidamente cubertos todos os datos que o afecten dos 
recollidos no citado modelo. A presentación das declara-
cións correspondentes ao modelo 201 será obrigatoria 
por vía telemática para os supostos mencionados no 
artigo 5.2 desta orde.

Para presentar os citados modelos mediante o modelo 
preimpreso, será utilizado o sobre de envío que figura no 
anexo IV da Orde HAC/1163/2004, do 14 de abril, pola que 
se aproban os modelos de declaración liquidación do 
imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de 
non-residentes correspondente a establecementos per-
manentes e a entidades en réxime de atribución de ren-
das constituídas no estranxeiro con presenza en territorio 
español para os períodos impositivos iniciados entre o 1 
de xaneiro e o 31 de decembro de 2003, se ditan instru-
cións relativas ao procedemento de declaración e ingreso 
e se establecen as condicións xerais e o procedemento 
para a súa presentación telemática.

3. Agás cando a presentación por vía telemática teña 
carácter obrigatorio, serán válidos os modelos de declara-
ción en papel do imposto sobre sociedades e do imposto 
sobre a renda de non-residentes (establecementos per-
manentes) axustados aos contidos dos modelos 201 e 225 
que se xeren exclusivamente mediante a utilización do 
módulo de impresión desenvolvido para estes efectos 
pola Axencia Estatal de Administración Tributaria. Os 
datos impresos nestas declaracións e nos seus corres-
pondentes documentos de ingreso ou devolución preva-
lecerán sobre as alteracións ou correccións manuais que 
puidesen conter, polo que estas non producirán efectos 
ante a Administración tributaria.

Os modelos así xerados presentaranse no sobre de 
envío «Programa de axuda» aprobado no anexo VI da 
Orde EHA/702/2006, do 9 de marzo, pola que se aproban 
os modelos de declaración do imposto sobre a renda das 
persoas físicas e do imposto sobre o patrimonio, exerci-
cio 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, a forma e os prazos 
da súa presentación, así como as condicións xerais e o 
procedemento para a súa presentación por medios tele-
máticos ou telefónicos.

4. A presentación das declaracións do imposto sobre 
sociedades correspondentes aos grupos fiscais, incluídos 
os de cooperativas, que tributen polo réxime de consoli-
dación fiscal establecido no capítulo VII do título VII da Lei 
do imposto e no Real decreto 1345/1992, do 6 de novem-
bro, respectivamente, efectuarase por vía telemática de 
acordo coas condicións xerais a que se refire o artigo 6 
desta orde.

As declaracións que, de conformidade co disposto no 
número 3 do artigo 65 da Lei do imposto sobre socieda-
des, están obrigadas a formular cada unha das socieda-
des integrantes do grupo, incluso a sociedade dominante 
ou entidade cabeceira de grupo, formularanse no modelo 
200, que será cuberto en todos os seus extremos, ata 
cifrar os importes líquidos teóricos que en réxime de tri-
butación individual deberían ser ingresados ou percibi-
dos polas respectivas entidades. Esas declaracións serán 
presentadas por vía telemática. Así mesmo, cando na 
liquidación contida nesas declaracións resulte unha base 
impoñible negativa ou igual a cero, deberán ser consigna-
dos, porén, nos modelos 200 todos os datos relativos a 
bonificacións e deducións.

No caso anterior, as sociedades dominantes ou enti-
dades cabeceiras de grupos deberán facer constar, no 
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punto correspondente do modelo 220, o código electró-
nico de cada unha das declaracións individuais das socie-
dades integrantes del, incluída a declaración da sociedade 
dominante ou entidade cabeceira de grupo, a que se 
refire o parágrafo anterior.

5. O suxeito pasivo ou contribuínte deberá presen-
tar, conxuntamente coa declaración, modelo 200, 201 ou 
225, ben mediante a súa introdución no sobre de envío 
que corresponda ou ben de acordo co establecido no 
artigo 7.4, cando a declaración se presente por vía telemá-
tica, os seguintes documentos debidamente cubertos:

a) Fotocopia da tarxeta do número de identificación 
fiscal, no caso de non dispor de etiquetas identificativas 
(só en caso de presentación da declaración en papel).

b) Os suxeitos pasivos do imposto sobre sociedades 
que inclúan na base impoñible determinadas rendas posi-
tivas obtidas por entidades non residentes segundo o 
disposto no artigo 107 da Lei do imposto sobre socieda-
des deberán presentar, ademais, os seguintes datos rela-
tivos a cada unha das entidades non residentes en territo-
rio español:

1.º Balance e conta de perdas e ganancias.
2.º Xustificación dos impostos satisfeitos respecto 

da renda positiva que deba ser incluída na base impoñi-
ble.

c) Os contribuíntes polo imposto sobre a renda de 
non-residentes (establecementos permanentes) incluirán, 
se é o caso, a memoria informativa a que se refire a letra 
b) do número 1 do artigo 18 da Lei do imposto sobre a 
renda de non-residentes.

d) Os suxeitos pasivos ou contribuíntes aos cales 
lles fose aprobada unha proposta para a valoración previa 
de operacións efectuadas entre persoas ou entidades vin-
culadas, gastos de actividades de investigación e desen-
volvemento, de apoio á xestión e coeficiente de subcapi-
talización, o informe a que fai referencia o artigo 28 do 
Regulamento do imposto sobre sociedades.

e) Os suxeitos pasivos aos cales lles resulte de apli-
cación o establecido, ben no artigo 15 ou ben no artigo 45, 
ambos do Regulamento do imposto sobre sociedades, 
presentarán a información prevista neses artigos.

f) Comunicación da materialización de investimen-
tos anticipados e do seu sistema de financiamento, reali-
zados con cargo a dotacións futuras á reserva para inves-
timentos en Canarias, conforme dispón o número 11 do 
artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do 
réxime económico e fiscal de Canarias.

6. A sociedade dominante ou entidade cabeceira de 
grupo deberá presentar conxuntamente coa declaración, 
modelo 220, de acordo co establecido no artigo 7.4, 
balance e conta de perdas e ganancias dos grupos de 
sociedades que non inclúan entidades de crédito e que, 
por aplicación da disposición derradeira décimo primeira 
da Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, 
administrativas e da orde social, formulasen contas 
anuais consolidadas aplicando as normas internacionais 
de información financeira aprobadas polos regulamentos 
da Comisión Europea. Neste caso, non se cubrirán as 
páxinas do correspondente modelo 220 destinadas ao 
activo, pasivo e conta de perdas e ganancias.

7. Para presentar os modelos de declaración nos 
supostos en que, de acordo co disposto no concerto eco-
nómico coa Comunidade Autónoma do País Vasco, apro-
bado pola Lei 12/2002, do 23 de maio, ou no convenio 
económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Nava-
rra, aprobado pola Lei 28/1990, do 26 de decembro, o 
declarante se encontre sometido á normativa do Estado 
ou o grupo fiscal estea suxeito ao réxime de consolida-
ción fiscal correspondente á Administración do Estado e 

deban tributar conxuntamente a ambas as administra-
cións, estatal e foral, seguiranse estas regras:

a) Para a declaración que se deberá presentar ante a 
Administración do Estado, a forma e lugar de presenta-
ción serán os que correspondan, segundo o modelo de 
que se trate, dos que se regulan nesta orde. Para a decla-
ración que se deberá presentar ante as deputacións forais 
do País Vasco ou ante a Comunidade Foral de Navarra, a 
forma e o lugar serán os que correspondan de acordo coa 
normativa foral correspondente. Deberase efectuar, ante 
cada unha das devanditas administracións, o ingreso ou 
solicitar a devolución que, por aplicación do disposto nos 
artigos 18 e 20 do concerto económico coa Comunidade 
Autónoma do País Vasco e os artigos 22 e 27 do convenio 
entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, pro-
ceda, utilizando os documentos de ingreso e devolución 
aprobados pola normativa foral, sen prexuízo de que, de 
ser o caso, se poidan presentar os modelos de declara-
ción aprobados no artigo 1.1.a) desta orde.

b) No caso dos grupos fiscais, as sociedades inte-
grantes do grupo presentarán, pola súa vez, as declara-
cións en réxime de tributación individual, modelo 200, a 
que se refire o artigo 2.4 desta orde ante cada unha desas 
administracións tributarias, estatal ou foral, de acordo 
coas súas normas de procedemento.

Artigo 3. Lugares de presentación e ingreso dos mode-
los 201 e 225 de declaración do imposto sobre socie-
dades e do imposto sobre a renda de non-residentes 
(establecementos permanentes), en caso de presenta-
ción en papel.

1. No momento de presentar a declaración, os suxei-
tos pasivos ou contribuíntes deberán ingresar a débeda 
tributaria resultante da autoliquidación practicada.

Para a realización do ingreso da débeda tributaria 
resultante da autoliquidación practicada, deberá utilizarse 
o documento de ingreso ou devolución correspondente 
dos que figuran nos anexos II e III desta orde.

A presentación e ingreso resultante da autoliquida-
ción polo imposto sobre sociedades ou polo imposto 
sobre a renda de non-residentes (establecementos per-
manentes) practicada mediante os modelos 201 e 225 
efectuarase en calquera das entidades colaboradoras na 
xestión recadatoria (bancos, caixas de aforro ou coopera-
tivas de crédito) situadas en territorio español, para o cal 
será necesario que a declaración leve adheridas as corres-
pondentes etiquetas identificativas facilitadas pola Axen-
cia Estatal de Administración Tributaria.

2. O documento de ingreso ou devolución corres-
pondente dos que figuran nos anexos II e III desta orde 
deberá ser utilizado polo suxeito pasivo ou contribuínte 
cando, da autoliquidación practicada por este proceda a 
devolución, a cal se realizará mediante transferencia ban-
caria, sen prexuízo de que se poida ordenar a realización 
da devolución mediante a emisión de cheque cruzado do 
Banco de España cando esta non poida realizarse a través 
de transferencia bancaria.

A presentación dos modelos 201 e 225 cuxo resultado 
sexa a devolver será efectuada en calquera entidade cola-
boradora situada en territorio español, en que o suxeito 
pasivo ou contribuínte teña conta aberta ao seu nome, en 
que desexe recibir o importe da devolución, para o cal 
será necesario que a declaración leve adheridas as corres-
pondentes etiquetas identificativas facilitadas pola Axen-
cia Estatal de Administración Tributaria.

Porén, cando o contribuínte solicite a devolución por 
transferencia bancaria nunha conta aberta en entidade de 
crédito que non actúe como colaboradora na xestión 
recadatoria, a declaración deberá ser presentada nas ofi-
cinas da Axencia Estatal de Administración Tributaria.
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3. Malia o disposto no número anterior, cando o 
suxeito pasivo ou contribuínte non teña conta aberta en 
entidade colaboradora situada en territorio español, 
poderase facer constar esa circunstancia xuntando á 
declaración un escrito dirixido ao delegado da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria en cuxa demarcación 
territorial teña o suxeito pasivo ou contribuínte, quen, á 
vista del e tras as pertinentes comprobacións, ordenará, 
se procede, a realización da devolución correspondente 
mediante a emisión de cheque cruzado do Banco de 
España. Nos supostos de suxeitos pasivos ou contribuín-
tes cuxas funcións de xestión estean atribuídas a algunha 
das unidades de xestión de grandes empresas ou á Dele-
gación central de grandes contribuíntes, o escrito dirixi-
rase, no primeiro caso, ao delegado especial da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria que corresponda ao 
seu domicilio fiscal e, no segundo caso, ao delegado da 
Delegación central de grandes contribuíntes.

Neste suposto, así como cando o suxeito pasivo ou 
contribuínte non poida presentar a declaración a través 
de entidades colaboradoras segundo o disposto no último 
parágrafo do número anterior, os modelos 201 e 225 de 
declaración serán presentados directamente, mediante 
entrega persoal, na delegación da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria ou en calquera das súas admi-
nistracións dependentes en cuxa demarcación territorial 
teña o seu domicilio fiscal o suxeito pasivo ou contri-
buínte, ou ben na Unidade de xestión de grandes empre-
sas que, de ser o caso, corresponda, ou na Delegación 
central de grandes contribuíntes.

4. De igual maneira, o documento de ingreso ou 
devolución correspondente dos que figuran nos anexos II 
e III desta orde deberá ser utilizado polo suxeito pasivo ou 
contribuínte se no período impositivo non existe líquido a 
ingresar ou a devolver ou cando o suxeito pasivo ou con-
tribuínte renuncie á devolución resultante da autoliquida-
ción practicada.

Nestes supostos, os modelos 201 e 225 de declaración 
presentaranse nos lugares expresados no último pará-
grafo do número 3 anterior. A presentación poderase 
realizar directamente, mediante entrega persoal nas 
devanditas oficinas, ou por correo certificado dirixido a 
elas.

5. Os suxeitos pasivos que estean acollidos ao sis-
tema de conta corrente en materia tributaria regulado no 
Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba 
o Regulamento xeral das actuacións e os procedementos 
de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento 
das normas comúns dos procedementos de aplicación 
dos tributos (artigos 138 a 143), cando, non resultando 
obrigados á súa presentación telemática, opten por pre-
sentar o correspondente modelo en papel, efectuarán tal 
presentación na delegación ou administración que lles 
corresponda ou na unidade a que estean adscritos.

Artigo 4. Pagamento das débedas tributarias resultantes 
das declaracións do imposto sobre sociedades e do 
imposto sobre a renda de non-residentes correspon-
dente a establecementos permanentes e entidades en 
réxime de atribución de rendas constituídas no 
estranxeiro con presenza en territorio español, mode-
los 200, 201, 225 e 220, mediante domiciliación banca-
ria.

1. Os suxeitos pasivos, os contribuíntes ou as socie-
dades dominantes ou entidades cabeceiras de grupos 
cuxo período impositivo finalizase o 31 de decembro de 
2007, que efectúen a presentación telemática da declara-
ción do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a 
renda de non-residentes (establecementos permanentes 
e entidades en réxime de atribución de rendas constituí-
das no estranxeiro con presenza en territorio español), 
poderán utilizar como medio de pagamento das débedas 

tributarias resultantes desta a domiciliación bancaria na 
entidade de depósito que actúe como colaboradora na 
xestión recadatoria (banco, caixa de aforro ou coopera-
tiva de crédito), situada en territorio español en que se 
encontre aberta ao seu nome a conta en que se domicilia 
o pagamento.

2. A domiciliación bancaria a que se refire o pará-
grafo anterior poderá realizarse desde o día 1 de xullo ata 
o 20 de xullo de 2008, ambos inclusive.

3. A Axencia Estatal de Administración Tributaria 
comunicaralle a orde ou ordes de domiciliación bancaria 
do suxeito pasivo, contribuínte ou da sociedade domi-
nante ou entidade cabeceira de grupo á entidade colabo-
radora sinalada, a cal procederá, na data en que se lle 
indique, que coincidirá co último día de pagamento en 
período voluntario, a cargar en conta o importe domici-
liado, ingresándoo na conta restrinxida de colaboración 
na recadación dos tributos. Posteriormente, a citada enti-
dade remitiralle ao contribuínte un xustificante do ingreso 
realizado, de acordo coas especificacións recollidas no 
número 2 do artigo 3 da Orde EHA/2027/2007, do 28 de 
xuño, pola que se desenvolve parcialmente o Real decreto 
939/2005, do 29 de xuño, polo que se aproba o Regula-
mento xeral de recadación, en relación coas entidades de 
crédito que prestan o servizo de colaboración na xestión 
recadatoria da Axencia Estatal de Administración Tributa-
ria, que servirá como documento acreditativo do ingreso 
efectuado no Tesouro Público.

4. As persoas ou entidades autorizadas a presentar 
por vía telemática, nos termos establecidos no artigo 5 
desta orde, declaracións en representación de terceiras 
persoas, de acordo co disposto no Real decreto 1065/2007, 
do 27 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral 
das actuacións e os procedementos de xestión e inspec-
ción tributaria e de desenvolvemento das normas comúns 
dos procedementos de aplicación dos tributos (artigos 79 
a 81) e na Orde HAC/1398/2003, do 27 de maio, pola que 
se establecen os supostos e condicións en que se poderá 
facer efectiva a colaboración social na xestión dos tribu-
tos, e se estende esta expresamente á presentación tele-
mática de determinados modelos de declaración e outros 
documentos tributarios, poderán, por esta vía, dar tras-
lado das ordes de domiciliación que previamente lles 
comunicasen os terceiros aos cales representan.

5. En todo caso, os pagamentos entenderanse reali-
zados na data de cargo en conta das domiciliacións, e 
considerarase xustificante do ingreso realizado o que 
para tal efecto expida a entidade de depósito nos termos 
sinalados no número 3 anterior.

Artigo 5. Ámbito de aplicación do sistema de presenta-
ción telemática de declaracións do imposto sobre 
sociedades e do imposto sobre a renda de non-resi-
dentes correspondente a establecementos permanen-
tes e entidades en réxime de atribución de rendas 
constituídas no estranxeiro con presenza en territorio 
español.

1. A presentación telemática de declaracións do 
imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de 
non-residentes (establecementos permanentes e entida-
des en réxime de atribución de rendas constituídas no 
estranxeiro con presenza en territorio español), modelo 
200, así como a declaración do imposto sobre socieda-
des-réxime de consolidación fiscal correspondente aos 
grupos fiscais, modelo 220, correspondentes á Adminis-
tración do Estado, terá carácter obrigatorio.

As declaracións que deban presentar ante a Administra-
ción do Estado contribuíntes sometidos á normativa foral 
poderán utilizar os modelos 200 e 220 aprobados nesta orde 
e efectuar a súa presentación por vía telemática. Cando se 
presenten utilizando o modelo aprobado pola normativa 
foral correspondente, deberanse utilizar os documentos de 
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ingreso ou devolución que se aproban nos anexos I e IV 
desta orde que se poderán obter na páxina da Axencia Esta-
tal de Administración Tributaria na internet, enderezo elec-
trónico www.agenciatributaria.es; neste caso, os lugares de 
presentación e ingreso serán os que se establecen para os 
modelos 201 e 225 no artigo 3 desta orde.

2. A presentación telemática de declaracións do 
imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de 
non-residentes (establecementos permanentes) poderá 
ser efectuada polos suxeitos pasivos do imposto sobre 
sociedades e polos contribuíntes do imposto sobre a 
renda de non-residentes que poidan utilizar o modelo 201 
de declaración simplificada aprobado por esta orde.

Esa presentación telemática terá carácter obrigatorio 
para os suxeitos pasivos do imposto sobre sociedades 
que teñan a forma de sociedade anónima ou sociedade 
de responsabilidade limitada.

3. Así mesmo, as sociedades patrimoniais poderán 
presentar por vía telemática as súas declaracións do 
imposto sobre sociedades, modelo 225 correspondente á 
Administración do Estado, agás que non poidan utilizar o 
programa de axuda a que se refire o artigo 6.1 seguinte.

4. Para a obtención das declaracións que se deban 
presentar ante as deputacións forais do País Vasco e a 
Comunidade Foral de Navarra, mencionadas no artigo 2.7 
desta orde, os suxeitos pasivos ou contribuíntes poderanse 
conectar á páxina da Axencia Estatal de Administración 
Tributaria na internet, enderezo electrónico www.agenciatr
ibutaria.es, e, dentro da oficina virtual, imprimir un exem-
plar da declaración presentada ante a Administración do 
Estado, para a súa presentación ante as deputacións forais 
do País Vasco e ante a Comunidade Foral de Navarra, utili-
zando como documento de ingreso ou devolución o que 
corresponda dos aprobados polas deputacións forais do 
País Vasco e pola Comunidade Foral de Navarra.

5. As persoas ou entidades autorizadas a presentar 
por vía telemática declaracións en representación de ter-
ceiras persoas, de acordo co disposto no Real decreto 
1065/2007, do 27 de xullo, polo que se aproba o Regula-
mento xeral das actuacións e os procedementos de xestión 
e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas 
comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, e 
na Orde HAC/1398/2003, do 27 de maio, pola que se esta-
blecen os supostos e condicións en que se poderá facer 
efectiva a colaboración social na xestión dos tributos, e se 
estende esta expresamente á presentación telemática de 
determinados modelos de declaración e outros documen-
tos tributarios, poderán facer uso desa facultade, respecto 
das declaracións que se aproban nesta orde.

6. A partir do 25 de xullo de 2012 non se poderá efec-
tuar a presentación telemática da declaración do imposto 
sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non-resi-
dentes (establecementos permanentes), modelos 201 
(supostos non obrigatorios por vía telemática) e 225, pre-
vista nesta orde. Transcorrida esa data, deberá efectuarse 
a presentación da declaración mediante o correspondente 
modelo de impreso.

Artigo 6. Condicións xerais para a presentación telemá-
tica das declaracións do imposto sobre sociedades e 
do imposto sobre a renda de non-residentes corres-
pondente a establecementos permanentes e entida-
des en réxime de atribución de rendas constituídas no 
estranxeiro con presenza en territorio español.

1. Requisitos para a presentación telemática de 
declaracións do imposto sobre sociedades e do imposto 
sobre a renda de non-residentes correspondente a esta-
blecementos permanentes e entidades en réxime de atri-
bución de rendas constituídas no estranxeiro con pre-
senza en territorio español. A presentación telemática das 
declaracións 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 estable-
cido na Orde HAC/1181/2003, do 12 de maio, pola que se 
establecen normas específicas sobre o uso da sinatura elec-
trónica nas relacións tributarias por medios electrónicos, 
informáticos e telemáticos coa Axencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria. De realizar a presentación telemática unha 
persoa ou entidade autorizada para presentar declaracións 
en representación de terceiras persoas, será esa persoa ou 
entidade autorizada quen deberá ter instalado no navegador 
o seu certificado de usuario.

c) Para realizar a presentación telemática da declara-
ción do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a 
renda de non-residentes correspondente a establecemen-
tos permanentes e entidades en réxime de atribución de 
rendas constituídas no estranxeiro con presenza en terri-
torio español (modelos 200 ou 220), o suxeito pasivo, 
contribuínte ou a sociedade dominante ou entidade cabe-
ceira de grupo deberase conectar á páxina da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria na internet, enderezo 
electrónico www.agenciatributaria.es e descargará, den-
tro da oficina virtual, un programa que lle permitirá cubrir 
os formularios axustados ao contido do citado modelo 
aprobado por esta orde que aparecerán na pantalla do 
ordenador e obter o ficheiro coa declaración que se queira 
transmitir, ou ben transmitir co mesmo programa un 
ficheiro das mesmas características que o que se xera ao 
cubrir os citados formularios.

d) Para efectuar a presentación telemática da declara-
ción do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a 
renda de non-residentes correspondente a establecementos 
permanentes (modelo 201) ou a do imposto sobre socieda-
des para sociedades patrimoniais (modelo 225), o suxeito 
pasivo ou contribuínte deberá utilizar previamente un pro-
grama de axuda para obter o ficheiro coa declaración que se 
vaia transmitir. Este programa poderá ser o programa de 
axuda para o modelo 201 ou o modelo 225 desenvolvidos 
pola Axencia Estatal de Administración Tributaria ou outro 
que obteña un ficheiro co mesmo formato.

2. Simultaneidade do ingreso e a presentación telemá-
tica da declaración. Tratándose de declaracións a ingresar, a 
transmisión telemática da declaración deberá realizarse na 
mesma data en que teña lugar o seu ingreso resultante. 
Malia o anterior, de existiren dificultades técnicas que impi-
dan efectuar a transmisión telemática da declaración na 
mesma data do ingreso, poderase realizar esa transmisión 
telemática ata o segundo día hábil seguinte ao do ingreso.

3. Presentación de declaracións con deficiencias de 
tipo formal. Naqueles casos en que se detecten anomalías 
de tipo formal na transmisión telemática de declaracións, 
esa circunstancia será posta en coñecemento do decla-
rante polo propio sistema mediante as correspondentes 
mensaxes de erro para que proceda á súa rectificación.

Artigo 7. Procedemento para a presentación telemática 
das declaracións do imposto sobre sociedades e do 
imposto sobre a renda de non-residentes correspon-
dente a establecementos permanentes e entidades en 
réxime de atribución de rendas constituídas no 
estranxeiro con presenza en territorio español.

1. De se tratar de declaracións a ingresar, o procede-
mento que se seguirá para a súa presentación será o 
seguinte:

a) O declarante porase en comunicación coa enti-
dade colaboradora ben por vía telemática, de forma 
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directa ou por medio da páxina da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria na internet, ou ben acudindo ás 
súas oficinas, para efectuar o ingreso correspondente e 
facilitar os seguintes datos:

1.º NIF do suxeito pasivo, contribuínte ou a socie-
dade dominante ou entidade cabeceira de grupo (9 carac-
teres).

2.º Período a que corresponde a declaración = 0A 
(cero A).

3.º Documento de ingreso ou devolución:

Imposto sobre sociedades = 200. Exercicio fiscal 
2007.

Imposto sobre sociedades = 201. Exercicio fiscal 2007.
Imposto sobre sociedades (sociedades patrimo-

niais) = 225. Exercicio fiscal 2007.
Imposto sobre sociedades (grupos fiscais) = 220. Exer-

cicio fiscal 2007.
Imposto sobre a renda de non-residentes (establece-

mentos permanentes e entidades en réxime de atribución 
de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en 
territorio español) = 206. Exercicio fiscal: 2007.

4.º Tipo de autoliquidación = «I» Ingreso
5.º Importe a ingresar (deberá ser maior que cero), 

expresado en euros.
A entidade colaboradora, unha vez contabilizado o 

importe, asignará un número de referencia completo 
(NRC) que xerará informaticamente mediante un sistema 
criptográfico que relacione de forma unívoca o NRC co 
importe a ingresar.

Ao mesmo tempo, remitirá ou entregará, segundo a 
forma de transmisión dos datos, un recibo que conterá 
como mínimo as especificacións contidas no número 3 do 
artigo 3 da citada Orde EHA/2027/2007, do 28 de xuño.

b) O declarante conectará coa páxina da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria na internet, enderezo 
electrónico www.agenciatributaria.es e seleccionará, den-
tro da oficina virtual, o concepto fiscal e o tipo de declara-
ción que vaia transmitir. Unha vez seleccionado, introdu-
cirá o NRC subministrado pola entidade colaboradora, 
salvo que estea exento de ingresar a débeda tributaria por 
estar integrado nun grupo fiscal, incluídos os de coopera-
tivas, que tributen polo réxime fiscal especial establecido 
no capítulo VII do título VII da Lei do imposto sobre socie-
dades e no Real decreto 1345/1992, que se acollese ao 
procedemento de pagamento mediante domiciliación 
bancaria previsto no artigo 4 desta orde ou que se aco-
llese ao sistema de conta corrente en materia tributaria.

c) A continuación, procederá a transmitir a corres-
pondente declaración coa sinatura electrónica xerada ao 
seleccionar o certificado de usuario X.509.V3 expedido 
pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da 
Moeda, ou calquera outro certificado electrónico admi-
tido pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

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

d) De ser a declaración aceptada, a Axencia Estatal 
de Administración Tributaria devolveralle en pantalla os 
datos do documento de ingreso ou devolución, modelo 
200, 201, 225, 220 ou 206 segundo corresponda, validados 
por un código electrónico de 16 caracteres, ademais da 
data e hora de presentación.

No suposto de que a presentación fose rexeitada, 
mostrarase en pantalla a descrición dos erros detectados. 
Neste caso, deberase proceder a corrixir estes co pro-
grama de axuda con que se xerou o ficheiro, ou nos for-
mularios de entrada, ou repetindo a presentación se o 
erro fose orixinado por outro motivo.

O presentador deberá imprimir e conservar a declara-
ción aceptada, así como, se é o caso, o documento de 
ingreso ou devolución, debidamente validados co corres-
pondente código electrónico.

2. Se o resultado da declaración é a devolver, tanto 
con solicitude de devolución como con renuncia a esta, 
así como se no período impositivo non existe líquido a 
ingresar ou a devolver, procederase como segue:

a) O declarante conectará coa 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 se vaia transmitir.

b) A continuación, procederá a transmitir a corres-
pondente declaración coa sinatura electrónica xerada ao 
seleccionar o certificado de usuario X.509.V3 expedido 
pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da 
Moeda, ou calquera outro certificado electrónico admi-
tido 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 
datos do documento de ingreso ou devolución, modelo 
200, 201, 225, 220 ou 206 segundo corresponda, validado 
cun código electrónico de 16 caracteres, ademais da data 
e hora de presentación.

No suposto de que a presentación fose rexeitada, 
mostrarase en pantalla a descrición dos erros detectados. 
Neste caso, deberase proceder a corrixilos co programa 
de axuda con que se xerou o ficheiro, ou nos formularios 
de entrada, ou repetindo a presentación, se o erro fose 
orixinado por outro motivo.

O presentador deberá imprimir e conservar a declara-
ción aceptada, así como o documento de ingreso ou 
devolución debidamente validado co correspondente 
código electrónico.

3. Se o resultado das declaracións correspondentes 
aos modelos 200, 201 (supostos de presentación telemá-
tica obrigatoria) e 220 é a ingresar e se presentan con 
solicitude de compensación, adiamento ou fracciona-
mento, será de aplicación o previsto nos artigos 71 e 
seguintes da Lei 58/2003, xeral tributaria, e 55 e seguintes 
do Regulamento xeral de recadación, e nos artigos 65 da 
Lei 58/2003, xeral tributaria, e 44 e seguintes do Regula-
mento xeral de recadación, respectivamente.

O procedemento de transmisión telemática das decla-
racións con solicitude de adiamento ou fraccionamento, 
recoñecemento de débeda con solicitude de compensa-
ción ou simple recoñecemento de débeda será o previsto 
nos números anteriores, coa particularidade de que o pre-
sentador, a través da páxina da Axencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria na internet, deberá obter ao inicio do 
proceso de presentación un NRC desde o rexistro telemá-
tico.

4. Cando a declaración se presente por vía telemá-
tica e os suxeitos pasivos, contribuíntes ou as sociedades 
dominantes ou entidades cabeceiras de grupos lle deban 
xuntar calquera documento, solicitude ou manifestación 
de opcións non recollidos expresamente no propio 
modelo de declaración, en particular os que se indican no 
número anterior deste artigo, os sinalados nas alíneas b), 
c), d), e) e f) do artigo 2.5 ou na alínea b) do artigo 2.6, 
ambos os dous desta orde, e naqueles casos en que a 
declaración resulte a devolver, os que soliciten a devolu-
ción mediante cheque cruzado do Banco de España, os 
citados documentos, solicitudes ou manifestacións serán 
presentados no rexistro telemático xeral da Axencia Esta-
tal de Administración Tributaria, para o cal o declarante 
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deberá conectarse á páxina da Axencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria na internet, enderezo electrónico 
www.agenciatributaria.es e seleccionar, dentro da oficina 
virtual, a opción de acceso ao rexistro telemático de docu-
mentos e, dentro desta, a referida aos modelos corres-
pondentes aos cales se incorporará a documentación e 
procederase a enviar os documentos.

5. Malia o anterior, os suxeitos pasivos ou as socie-
dades dominantes ou entidades cabeceiras de grupos 
que se encontren acollidos ao sistema de conta corrente 
en materia tributaria deberán ter en conta o procede-
mento establecido na Orde do 22 de decembro de 1999, 
pola que se establece o procedemento para a presenta-
ción telemática das declaracións-liquidacións que xeren 
débedas ou créditos que deban anotarse na conta 
corrente en materia tributaria.

Artigo 8. Prazo de presentación dos modelos 200, 201, 
225 e 220 de declaración do imposto sobre sociedades 
e do imposto sobre a renda de non-residentes (esta-
blecementos permanentes e entidades en réxime de 
atribución de rendas constituídas no estranxeiro con 
presenza en territorio español) por medio de papel 
impreso ou por vía telemática.

1. De acordo co disposto no número 1 do artigo 136 
da Lei do imposto sobre sociedades, os modelos 200, 201 
e 225 de declaración do imposto sobre sociedades apro-
bados no artigo 1 desta orde, presentaranse no prazo dos 
25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores á 
conclusión do período impositivo.

Os suxeitos pasivos cuxo prazo de declaración se ini-
ciase con anterioridade á entrada en vigor desta orde, 
conforme o disposto no parágrafo anterior, deberán pre-
sentar a declaración dentro dos 25 días naturais seguintes 
á entrada en vigor desta mesma orde, salvo que optasen 
por presentar a declaración utilizando os modelos conti-
dos na Orde EHA/1433/2007, do 17 de maio, que aprobou 
os aplicables aos períodos impositivos iniciados entre o 1 
de xaneiro e o 31 de decembro de 2006, caso en que o 
prazo de presentación será o sinalado no parágrafo ante-
rior.

2. De acordo co disposto nos artigos 21 e 38 da Lei 
do imposto sobre a renda de non-residentes, o modelo 
200 de declaración do imposto sobre a renda de non-resi-
dentes (establecementos permanentes e entidades en 
réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro 
con presenza en territorio español) e o modelo 201 de 
declaración do imposto sobre a renda de non-residentes 
(establecementos permanentes) aprobados no artigo 1 
desta orde presentaranse no prazo dos 25 días naturais 
seguintes aos seis meses posteriores á conclusión do 
período impositivo.

Malia o anterior, cando, de conformidade co estable-
cido no número 2 do artigo 20 da Lei do imposto sobre a 
renda de non-residentes, se entenda concluído o período 
impositivo polo cesamento na actividade dun establece-
mento permanente ou, doutro modo, se realice a desafec-
tación do investimento efectuado no seu día respecto do 
establecemento permanente, así como nos supostos en 
que se produza a transmisión do establecemento perma-
nente a outra persoa física ou entidade, aqueles en que a 
casa central traslade a súa residencia, e cando faleza o 
titular do establecemento permanente, o prazo de presen-
tación será o dun mes a partir da data en que se produza 
calquera dos supostos mencionados neste parágrafo.

Así mesmo, as entidades en réxime de atribución de 
rendas constituídas no estranxeiro con presenza en terri-
torio español, no caso de que cesen na súa actividade, 
disporán do prazo dun mes a partir da data en que se pro-
duza o cesamento para presentar a declaración do 
imposto sobre a renda de non-residentes.

Os contribuíntes a que se refire este punto, cuxo prazo 
de declaración se iniciase con anterioridade á data de 
entrada en vigor desta orde, deberán presentar a declara-
ción dentro dos vinte e cinco días naturais seguintes a esa 
data, salvo que optasen por presentar a declaración utili-
zando os modelos e de acordo co procedemento contidos 
na Orde EHA/1433/2007, do 17 de maio, anteriormente 
citada, caso en que o prazo de presentación será o sina-
lado nos parágrafos anteriores, segundo corresponda.

3. De acordo co disposto no número 2 do artigo 82 
da Lei do imposto sobre sociedades, o modelo 220 de 
declaración aprobado no artigo 1 desta orde presentarase 
dentro do prazo correspondente á declaración en réxime 
de tributación individual da sociedade dominante ou enti-
dade cabeceira de grupo.

Disposición adicional única. Formularios para a presen-
tación de declaracións censuais.

Para a presentación das declaracións censuais no 
marco da colaboración social para a xestión dos tributos 
a que se refire o artigo 5 da Orde EHA/3695/2007, do 13 de 
decembro, pola que se aproba o modelo 030 de declara-
ción censual de alta no Censo de obrigados tributarios, 
cambio de domicilio e/ou variación de datos persoais, 
que poden utilizar as persoas físicas, se determinan o 
lugar e forma da súa presentación e se modifica a Orde 
EHA/1274/2007, do 26 de abril, pola que se aproban os 
modelos 036 de declaración censual de alta, modificación 
e baixa no Censo de empresarios profesionais e retedores 
e 037 declaración censual simplificada de alta, modifica-
ción e baixa no Censo de empresarios, profesionais e 
retedores, a Axencia Estatal de Administración Tributaria 
poderá establecer formularios específicos para a transmi-
sión telemática da información e da documentación que a 
soporta, cos mesmos efectos que o modelo 030 aprobado 
na citada orde.

Así mesmo, a Axencia Estatal de Administración Tribu-
taria poderá pór á disposición das entidades un formula-
rio para presentar a solicitude a que se refire a disposición 
transitoria única da Orde EHA/451/2008, do 20 de febreiro, 
pola que se regula a composición do número de identifi-
cación fiscal das persoas xurídicas e entidades sen perso-
nalidade xurídica.

Disposición derradeira primeira. Modificación da Orde 
do 28 de xullo de 1998, pola que se aproba o modelo 
480 de declaración resumo anual do imposto sobre as 
primas de seguros e se modifica a Orde do 22 de 
xaneiro de 1997, pola que se aproba o modelo 420 de 
declaración-liquidación do imposto sobre as primas 
de seguros.

Modifícase o artigo terceiro da Orde do 28 de xullo de 
1998, pola que se aproba o modelo 480 de declaración 
resumo anual do imposto sobre as primas de seguros e 
se modifica a Orde do 22 de xaneiro de 1997, pola que se 
aproba o modelo 420 de declaración-liquidación do 
imposto sobre as primas de seguros, que quedará redac-
tado da seguinte maneira:

«Terceiro. Forma de presentación.–A declaración 
resumo anual do imposto sobre as primas de seguros, 
modelo 480, deberase presentar por vía telemática a tra-
vés da internet de acordo co ámbito de aplicación, as 
condicións xerais e o procedemento establecidos na Orde 
EHA/3212/2004, do 30 de setembro, pola que se estable-
cen as condicións xerais e o procedemento para a presen-
tación telemática pola internet das declaracións corres-
pondentes aos modelos 308, 309, 341, 370, 371, 430 e 
480.»
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Disposición derradeira segunda. Modificación da Orde 
do 24 de novembro de 2000, pola que se aproba o 
modelo 430 de declaración-liquidación do imposto 
sobre as primas de seguros en euros.

Modifícase o artigo terceiro da Orde do 24 de novem-
bro de 2000, pola que se aproba o modelo 430 de declara-
ción-liquidación do imposto sobre as primas de seguros 
en euros, que quedará redactado da seguinte maneira:

«Terceiro. Forma de presentación.–A declaración do 
imposto sobre as primas de seguros, modelo 430, debe-
rase presentar por vía telemática a través da internet de 
acordo co ámbito de aplicación, as condicións xerais e o 
procedemento establecidos na Orde EHA/3212/2004, do 
30 de setembro, pola que se establecen as condicións 
xerais e o procedemento para a presentación telemática 
pola internet das declaracións correspondentes aos 
modelos 308, 309, 341, 370, 371, 430 e 480.

Se o resultado da autoliquidación correspondente é a 
ingresar e se presenta con solicitude de compensación, 
adiamento ou fraccionamento, será de aplicación o previsto 
nos artigos 71 e seguintes da Lei 58/2003, xeral tributaria, e 
55 e seguintes do Regulamento xeral de recadación, e nos 
artigos 65 da Lei 58/2003, xeral tributaria, e 44 e seguintes do 
regulamento xeral de recadación, respectivamente.

O procedemento de transmisión telemática das decla-
racións con solicitude de adiamento ou fraccionamento, 
solicitude de compensación ou simple recoñecemento de 
débeda será o previsto na Orde EHA/3212/2004 citada, 
coa particularidade de que, xunto á autoliquidación, os 
declarantes deberán enviar por vía telemática pola inter-
net ao rexistro telemático da Axencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria o documento correspondente estable-
cido na normativa para cada tipo de solicitude das 
mencionadas anteriormente, de acordo co 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.»

Disposición derradeira terceira. Modificación da Orde 
EHA/2027/2007, do 28 de xuño, pola que se desenvolve 
parcialmente o Real decreto 939/2005, do 29 de xuño, 
polo que se aproba o Regulamento xeral de recada-
ción, en relación coas entidades de crédito que pres-
tan o servizo de colaboración na xestión recadatoria 
da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

O anexo VI, «Modelos de autoliquidación cuxo resul-
tado sexa unha solicitude de devolución e xestionables a 
través de entidades colaboradoras» pasa a ser o seguinte:
 

«ANEXO VI

Modelos de autoliquidación cuxo resultado sexa unha soli-
citude de devolución e xestionables a través de entidades 

colaboradoras

Modelo Denominación Períodos
ingreso

   

100 Devolución IRPF ordinario e borrador. 0A

150 Devolución IRPF réxime especial aplica-
ble aos traballadores desprazados a 
territorio español.

0A

201 Devolución imposto sobre sociedades 
declaración anual simplificada.

0A

206 Devolución imposto renda non-residen-
tes (establecemento permanente).

0A

225 Devolución imposto sobre sociedades 
patrimoniais.

0A

300 Devolución IVE réxime xeral (unha vez 
ao ano).

0A (4T)

311 Devolución IVE réxime simplificado-
declaración final (unha vez ao ano).

0A (4T)

320 Devolución IVE grandes empresas 
(unha vez ao ano).

0A (12)

371 Devolución IVE réxime xeral e simplifi-
cado-declaración final (unha vez ao 
ano).»

0A (4T)

Modelo Denominación Períodos
ingreso

   

 Disposición derradeira cuarta. Modificación da Orde 
EHA/481/2008, do 26 de febreiro, pola que se aproban 
os modelos de declaración do imposto sobre a renda 
das persoas físicas e do imposto sobre o patrimonio, 
exercicio 2007, se determinan o lugar, a forma e os 
prazos da súa presentación, se establecen os procede-
mentos de solicitude, remisión, rectificación e confir-
mación ou subscrición do borrador de declaración do 
imposto sobre a renda das persoas físicas, e se deter-
minan as condicións xerais e o procedemento para a 
presentación de ambos os dous por medios telemáti-
cos ou telefónicos.

1. Modifícase o número 1 do artigo 11, que quedará 
redactado como segue:

«1. O contribuínte polo imposto sobre a renda das 
persoas físicas e polo imposto sobre o patrimonio que 
deba subscribir a respectiva declaración deberá adherir 
as etiquetas identificativas nos espazos reservados para o 
efecto.

Cando non se dispoña de etiquetas identificativas, 
deberase consignar o número de identificación fiscal 
(NIF) no espazo reservado para iso, xuntando aos exem-
plares para a Administración unha fotocopia do docu-
mento acreditativo dese número. No caso de declaración 
conxunta polo imposto sobre a renda das persoas físicas 
correspondente a unha unidade familiar integrada por 
ambos os cónxuxes, cada un deles deberá adherir as súas 
correspondentes etiquetas identificativas nos espazos 
reservados para o efecto. Se algún dos cónxuxes ou 
ambos os dous carecen de etiquetas identificativas, debe-
rán consignar o respectivo número de identificación fiscal 
(NIF), nos espazos reservados para o efecto, xuntando 
aos exemplares para a Administración fotocopia ou foto-
copias do respectivo documento acreditativo dese 
número.

Malia o anterior, non será preciso xuntar fotocopia do 
documento acreditativo do número de identificación fis-
cal (NIF) cando se trate de declaracións do imposto sobre 
a renda das persoas físicas negativas ou a devolver, con 
solicitude de devolución ou con renuncia a esta, ou decla-
racións negativas do imposto sobre o patrimonio, que se 
presenten persoalmente nas oficinas da Axencia Estatal 
de Administración Tributaria, nas oficinas da Axencia Tri-
butaria de Cataluña habilitadas para o efecto ou nas ofici-
nas liquidadoras de distrito hipotecario situadas no 
ámbito territorial de Cataluña.»

2. Modifícase a alínea b) do número 2 do artigo 15, 
que quedará redactada como segue:

«b) Declaracións cuxo resultado sexa unha canti-
dade a devolver con solicitude de devolución. A presenta-
ción das mencionadas declaracións poderase efectuar en 
calquera delegación ou administración da Axencia Estatal 
de Administración Tributaria, nas oficinas da Axencia Tri-
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butaria de Cataluña habilitadas para o efecto, nas oficinas 
liquidadoras de distrito hipotecario situadas no ámbito 
territorial de Cataluña, así como en calquera oficina 
situada en territorio español da entidade colaboradora en 
que se desexe recibir o importe da devolución, incluso 
neste último suposto, malia que a presentación se efectúe 
fóra do prazo establecido no artigo 9 anterior. En ambos 
os casos, deberase facer constar o código de conta do 
cliente (CCC) que identifique a conta a que se deba reali-
zar a transferencia. Tamén se poderán presentar estas 
declaracións nas oficinas habilitadas polas comunidades 
autónomas, cidades con estatuto de autonomía e entida-
des locais, para a confección de declaracións mediante o 
programa de axuda desenvolvido pola Axencia Estatal de 
Administración Tributaria.

Malia o anterior, cando o contribuínte solicite a devo-
lución por transferencia bancaria nunha conta aberta 
nunha entidade de depósito que non actúe como colabo-
radora na xestión recadatoria da Axencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, a declaración deberá ser presentada 
nas oficinas da Axencia Estatal de Administración Tributa-
ria, da Axencia Tributaria de Cataluña habilitadas para o 
efecto, ou nas oficinas liquidadoras de distrito hipotecario 
situadas no ámbito territorial de Cataluña.

No suposto de que o contribuínte non teña conta 
aberta en entidade de depósito ou concorra algunha outra 
circunstancia que o xustifique, farase constar ese extremo 
xuntando á declaración un escrito dirixido ao administra-
dor ou delegado da Axencia Estatal de Administración 
Tributaria que corresponda, quen, á vista deste e logo das 
pertinentes comprobacións, poderá ordenar a realización 
da devolución que proceda mediante a emisión dun che-
que nominativo do Banco de España.

Así mesmo, poderase ordenar a realización da devolu-
ción mediante a emisión dun cheque cruzado ou nomina-
tivo do Banco de España cando esta non se poida realizar 
mediante transferencia bancaria».

3. Modifícase a alínea c) do número 2 do artigo 15, 
que quedará redactada como segue:

«c) Declaracións negativas e declaracións en que se 
renuncie á devolución en favor do Tesouro Público. Estas 
declaracións presentaranse, ben directamente ante cal-
quera delegación ou administración da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria, nas oficinas da Axencia Tributa-
ria de Cataluña habilitadas para o efecto, nas oficinas 
liquidadoras de distrito hipotecario situadas no ámbito 
territorial de Cataluña, ou por correo certificado dirixido á 
delegación ou administración da Axencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria correspondente ao domicilio fiscal do 
contribuínte.

Tamén se poderán presentar estas declaracións nas 
oficinas habilitadas polas comunidades autónomas, cida-
des con estatuto de autonomía e entidades locais, para a 
confección de declaracións mediante o programa de 
axuda desenvolvido pola Axencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

Malia o anterior, se o contribuínte tamén presenta 
declaración do imposto sobre o patrimonio e esta resulta 
a ingresar, a declaración do imposto sobre a renda das 
persoas físicas negativa ou con renuncia á devolución 
poderá presentarse conxuntamente coa do imposto sobre 
o patrimonio no lugar en que se presente esta última de 
acordo co establecido na alínea a) do número 3 deste 
artigo.»

4. Modifícase a alínea b) do número 3 do artigo 15, 
que quedará redactada como segue:

«b) Declaracións negativas. Estas declaracións pre-
sentaranse, ben directamente ante calquera delegación 
ou administración da Axencia Estatal de Administración 
Tributaria, nas oficinas da Axencia Tributaria de Cataluña 

habilitadas para o efecto, ou nas oficinas liquidadoras de 
distrito hipotecario situadas no ámbito territorial de Cata-
luña, ou por correo certificado dirixido á delegación ou 
administración da Axencia Estatal de Administración Tri-
butaria correspondente ao domicilio fiscal do contri-
buínte.

Tamén se poderán presentar estas declaracións nas 
oficinas habilitadas polas comunidades autónomas, cida-
des con estatuto de autonomía e entidades locais, para a 
confección de declaracións mediante o programa de 
axuda desenvolvido pola Axencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

Malia o anterior, se o contribuínte presenta declara-
ción do imposto sobre a renda das persoas físicas con 
resultado a ingresar ou a devolver con solicitude de devo-
lución, a declaración negativa do imposto sobre o patri-
monio poderá presentarse conxuntamente coa do 
imposto sobre a renda das persoas físicas no lugar en que 
se presente esta última de acordo co establecido, respec-
tivamente, nas alíneas a) e b) do número 2 anterior.»

Disposición derradeira quinta. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor aos vinte días da súa publi-
cación no Boletín Oficial del Estado, agás a disposición 
derradeira segunda que entrará en vigor o día 1 de outu-
bro de 2008 e a disposición derradeira cuarta que entrará 
en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 22 de maio de 2008.–O vicepresidente 
segundo do Goberno e ministro de Economía e Facenda, 
Pedro Solbes Mira.

(Os modelos a que se refire esta orde poden consul-
tarse, en castelán, no «BOE» núm. 127, do 26 de maio de 
2008.) 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 9043 REAL DECRETO 821/2008, do 16 de maio, polo 

que se regulan as condicións de aplicación da 
normativa comunitaria en materia de hixiene 
dos pensos e se establece o rexistro xeral de 
establecementos no sector da alimentación 
animal. («BOE» 127, do 26-5-2008.)

A alimentación animal constitúe un elo esencial na 
cadea alimentaria con enorme transcendencia á hora de 
garantir a seguranza alimentaria, no que conflúen nume-
rosas actuacións administrativas, entre as cales cabe des-
tacar o rexistro e a autorización de establecementos e a 
comunicación de riscos entre as autoridades competen-
tes, asociadas ao consumo de pensos.

A este respecto, o Regulamento (CE) n.º 183/2005, do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de xaneiro de 
2005, polo que se fixan requisitos en materia de hixiene 
dos pensos, establece numerosas obrigas para os explo-
tadores de empresas produtoras e comercializadoras de 
pensos, así como para os agricultores nas súas activida-
des de alimentación de animais destinados á produción 
de alimentos. Este real decreto procede a establecer nor-
mas específicas para a aplicación do primeiro grupo de 
normas, pero non regula as obrigas dos agricultores en 
relación coa alimentación dos animais establecidas polo 
Regulamento (CE) n.º 183/2005, que non son obxecto 
deste real decreto. En concreto, ademais, o citado Regula-
mento (CE) n.º 183/2005 dispón, no seu artigo 9.3, a obriga 


