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RESUM 

Les persones o entitats que desenvolupen activitats empresarials o professionals han de 

comunicar a l’Administració Tributària les modificacions que es produeixin en la seva situació 

censal. En la present nota expliquem els detalls. 

 

OBLIGACIONS I PROCEDIMENTS 

Les persones o entitats que desenvolupin activitats empresarials o professionals en 

territori espanyol han de comunicar a l’Administració tributària mitjançant la declaració 

censal −models 036/037− les modificacions que es produeixin en la seva situació fiscal. 

Recentment, l’Agència Tributària ha iniciat una campanya de revisió de la situació censal de 

les persones físiques i jurídiques. Per aquest motiu, és convenient realitzar una revisió de 

les obligacions formals a les quals està sotmesa l’entitat i verificar que la informació que consta 

donada d’alta a l’Administració Tributària, és la correcta. 

Per a comprovar la seva situació censal, poden descarregar-se el certificat a la web de 

l’Agència Tributaria, que indicarà la identificació del/s representants de la societat, les activitats 

econòmiques donades d’alta, la situació tributària respecte determinats impostos com l’IVA i l’IS, 

així com les obligacions periòdiques de presentació de l’obligat tributari. Amb aquesta informació, 

podran comprovar si estan presentant declaracions periòdiques a les quals resulten 

obligats per la normativa dels diferents tributs sense haver notificat aquesta obligació a 

l’AEAT.  

Els adjuntem l’enllaç amb el qual podran descarregar el certificat de situació censal detallat al 

paràgraf anterior: www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G313.shtml 

Els professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa estem a la seva disposició 

per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. Contacti amb nosaltres 

a través del telèfon 934 677 414. 
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