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Circular n. 4/2015 

Model 347  

 

Barcelona, 16 de febrer de 2015 

 

Distingit Client: 

El proper 2 de març finalitza el termini per a la presentació del model 347, conegut com a 

Declaració Anual d'Operacions amb Tercers, i com aquesta declaració constitueix un 

instrument molt important per a l'Administració Tributària, hem considerat oportú recordar 

mitjançant aquesta Circular les principals qüestions a tenir en consideració per emplenar, 

així com les novetats introduïdes per la declaració relativa a les operacions que han 

tingut lloc durant l'any 2014. 

 

1. OBLIGATS A LA SEVA PRESENTACIÓ 

La novetat consisteix en que també l’hauran de presentar les comunitats de propietaris 

regulades per la Llei de Propietat Horitzontal (edificis de veïns) i les entitats o establiments 

privats de caràcter social (art. 20.Tres de la LIVA). No obstant això, aquests dos nous 

subjectes obligats no han d'informar de les següents operacions: 

• Subministraments (electricitat, aigua, combustibles, etc.) 

• Assegurances (exclusió innecessària, ja que no hi ha obligació d'expedir factura). 

 

Els no residents, encara que tinguin un NIF, si no tenen un establiment permanent a 

efectes de l'IVA, no estan obligats a la seva presentació. 

 

2. CONTINGUT DE LA DECLARACIÓ 

El contingut principal de la declaració són les operacions, enteses aquestes com 

lliuraments i adquisicions de béns i serveis prestats i rebuts. 
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La informació s'ha de declarar desglossada per trimestres, excepte la relativa a les 

comunitats de propietaris, entitats de caràcter social, operacions en règim especial del 

criteri de caixa i els cobraments en efectiu. 

 
Només les indemnitzacions per les quals s'hagi d'expedir factura s'han de declarar, ja que 

les restants no constitueixen operacions. 

 
Les operacions no subjectes (art. 7 LIVA) també són objecte de declaració, però, les 

realitzades al marge de l'activitat empresarial o professional no s'han de declarar. 

 

Operacions expressament excloses: 
 

• Operacions per les quals no va existir l'obligació d'expedir una factura completa 

(en general, moltes de les exemptes de l'IVA, com ara l'arrendament d'habitatges, 

els interessos exigits pel banc, les primes d'assegurances, etc.). 

• Les operacions exemptes realitzades per entitats de caràcter social. 

• Les importacions i exportacions de mercaderies (ja que es declaren a través del 

DUA). 

• Totes aquelles operacions respecte de les quals ja existeixi una obligació periòdica 

de subministrament d'informació a l'AEAT mitjançant la seva inclusió en altres 

declaracions (models 180, 190, 349, 296, DUA, etc.). 

 

Operacions a consignar de forma separada: 

• Els arrendaments de locals de negocis (per ambdues parts), quan no hi hagi hagut 

retenció, ja que si han estat objecte de retenció no han de ser declarats ni per 

l'arrendador ni per l'arrendatari. 

• Els imports superiors a 6.000 € cobrats en efectiu. 

• Les transmissions de béns immobles (només per part del transmetent). 

• Les operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa per 

ambdues parts (segons els dos criteris de meritació, el general i el de caixa). 

• Operacions amb inversió del subjecte passiu. 

• Operacions exemptes per referir-se a béns vinculats al règim de dipòsit diferent 

dels duaners. 

 

Les operacions s'han de declarar incloent la quota de l'IVA, excepte les sotmeses a la 

inversió del subjecte passiu que es declaren només per l'import de la base imposable. 
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Les operacions es declaren pel seu import net després de les modificacions previstes en 

l'art. 80 LIVA (devolucions, descomptes, condicions resolutòries, alteracions del preu, 

concursos de creditors i crèdits incobrables respecte dels quals s'ha procedit a l'emissió de 

l'oportuna factura rectificativa). 

 

 

3. IMPUTACIÓ TEMPORAL 

 
Les operacions s'entenen produïdes en el període en què s'hagi de fer la seva anotació 

registral (art. 69 del RIVA). Les factures emeses hauran de registrar abans que finalitzi el 

termini legal voluntari per realitzar la seva liquidació i les rebudes dins el període de 

liquidació en què han estat deduïdes, sense perjudici del que estableix específicament 

per a les operacions a les que resulti aplicable el règim especial del criteri de caixa (art. 

163 terdecies LIVA). 

 
Quan la modificació de la base imposable (art. 80. Un, dos i tres LIVA) tingui lloc en un any 

diferent al que va tenir lloc l'operació s'inclourà en l'any en què tingui lloc aquesta 

modificació conjuntament amb les operacions realitzades amb aquesta part (igualment 

pel que fa a la trimestralització de les operacions). 

 
Les bestretes rebudes de clients i satisfetes a proveïdors s'han d'incloure en el període en 

què tenen lloc. En el període ulterior en què es dugui a terme l'operació s'ha de declarar 

l'import total de la mateixa minorat en l'import de la bestreta, sempre que el resultat 

d'aquesta minoració juntament amb la resta d'operacions realitzades amb aquesta 

mateixa part superi el llindar quantitatiu en valor absolut. 

 

 

4. ALGUNS EXEMPLES PRÀCTICS 

 
1r) La prestació de serveis a un particular d'un altre país de la UE s'ha de declarar, llevat 

que no existís l'obligació d'expedir factura. 

 
2n) El servei rebut d'un empresari establert fora d'Espanya no cal declarar-ho perquè ja es 

declara a través del model 296, i al model 349 si està establert a la UE. 

 
3r) El servei mèdic prestat directament al pacient sí que cal declarar, perquè tot i estar 

exempt, hi ha obligació d'expedir factura. 
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4t) La transmissió d'un bé immoble sempre cal declarar-la, encara que l'operació estigui 

exempta de l'IVA. 

 
5è) Una operació realitzada durant el mes de novembre de 2014 la factura s'ha expedit 

en el mes de desembre i ha estat rebuda pel client en el mes de gener de 2015, haurà de 

ser declarada en el 4T-2014 per qui va realitzar l'operació i el 1T-2015 pel destinatari. 

 
6è) Els serveis prestats per un centre educatiu a un particular no cal declarar perquè no hi 

ha l'obligació d'expedir factura. 

 
7è) Els arrendament d'habitatges exempts de l'IVA no cal declarar ja que no hi ha 

obligació d'expedir factura pels mateixos. 

 
8è) Una persona física que únicament arrenda un habitatge haurà de declarar les 

factures per les obres efectuades a la mateixa. 

 
9è) Un servei prestat a una empresa a Canàries s'ha de declarar, encara que no s'hagi 

repercutit l'IVA, ja que no és objecte de declaració en cap altre model. 

 
10è) La venda d'un habitatge arrendat, que constitueix la totalitat del seu patrimoni 

empresarial, per part d'un particular cal declarar-la, encara que es tracti d'una operació 

exempta, ja que hi ha l'obligació d'expedir factura. 

 
11è) Un advocat que adquireix un vehicle turisme que només afecta parcialment a la 

seva activitat ha de declarar l'import total de la factura. 

 
12è) Una empresa que ha rebut una indemnització d'un transportista com a 

conseqüència del deteriorament de certa mercaderia per no haver-la mantingut a la 

temperatura adequada no ha d’incloure-la, ja que no ha existit cap operació. 

 
13è) Un concessionari de cotxes ha de declarar totes les seves vendes, ja que 

presumiblement hauran excedit del llindar quantitatiu, independentment que molts dels 

seus clients siguin particulars no obligats a la presentació d'aquesta declaració. 

 
14è) Els serveis prestats a clients establerts fora de la UE, ja siguin altres empresaris o 

particulars, s'han de declarar, ja que no està prevista la seva inclusió en cap altra 

declaració. 
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Quedem com sempre a la seva disposició per a qualsevol aclariment al respecte 

d'aquesta circular i, si s’escau, a més dels professionals que habitualment col·laboren 

amb la seva empresa, pot contactar amb Lorena Marquina, Judit Rosell i Sergi Fandos. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La present circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts d'informació 

de novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir assessorament professional de cap 

tipus ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. 

© 2015 Audiconsultores Advocats i Economistes SLP. Tots els drets reservats. 


