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Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

N.19 2015 Calendari Nov. 

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 
ordinadors portàtils i tauletes digitals

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 
Subjecte Passiu en Règim General.

Sol·licitud aplicació
diferenciats.

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 
(mòduls).

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 
s'iniciï l'2016.01.01

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 
ramaderia i pesca

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 
objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 
el règim especial de les agències de viatges

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 
Europea, aplicable per al 2016 i 2017

Alta en el règim especial del grup d'entitats

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 
d'entitats

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 
especial del grup d'entitats

Renúncia

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 
requisits d'exempció

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

N.19 2015 Calendari Nov. 

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 
ordinadors portàtils i tauletes digitals

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 
Subjecte Passiu en Règim General.

Sol·licitud aplicació
diferenciats.

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 
(mòduls).

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 
s'iniciï l'2016.01.01

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 
ramaderia i pesca

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 
objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 
el règim especial de les agències de viatges

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 
Europea, aplicable per al 2016 i 2017

Alta en el règim especial del grup d'entitats

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 
d'entitats

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 
especial del grup d'entitats

Renúncia

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 
requisits d'exempció

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

N.19 2015 Calendari Nov. 

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 
ordinadors portàtils i tauletes digitals

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 
Subjecte Passiu en Règim General.

Sol·licitud aplicació
diferenciats.

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 
(mòduls).

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 
s'iniciï l'2016.01.01

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 
ramaderia i pesca

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 
objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 
el règim especial de les agències de viatges

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 
Europea, aplicable per al 2016 i 2017

Alta en el règim especial del grup d'entitats

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 
d'entitats

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 
especial del grup d'entitats

Renúncia

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 
requisits d'exempció

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

N.19 2015 Calendari Nov. – Des.

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 
ordinadors portàtils i tauletes digitals

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 
Subjecte Passiu en Règim General.

Sol·licitud aplicació
diferenciats.

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 
s'iniciï l'2016.01.01

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 
ramaderia i pesca

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 
objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 
el règim especial de les agències de viatges

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 
Europea, aplicable per al 2016 i 2017

Alta en el règim especial del grup d'entitats

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 
especial del grup d'entitats

Renúncia règim de deducció comú per a sectors diferenciats

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 
requisits d'exempció

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

Des.

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 
ordinadors portàtils i tauletes digitals

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 
Subjecte Passiu en Règim General.

Sol·licitud aplicació

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 
s'iniciï l'2016.01.01

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 
ramaderia i pesca

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 
objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 
el règim especial de les agències de viatges

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 
Europea, aplicable per al 2016 i 2017

Alta en el règim especial del grup d'entitats

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 
especial del grup d'entitats

 règim de deducció comú per a sectors diferenciats

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 
requisits d'exempció

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

Des. 

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 
ordinadors portàtils i tauletes digitals

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 
Subjecte Passiu en Règim General.

Sol·licitud aplicació

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 
s'iniciï l'2016.01.01

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 
ramaderia i pesca

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 
objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 
el règim especial de les agències de viatges

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 
Europea, aplicable per al 2016 i 2017

Alta en el règim especial del grup d'entitats

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 
especial del grup d'entitats

 règim de deducció comú per a sectors diferenciats

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 
requisits d'exempció

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

 

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 
ordinadors portàtils i tauletes digitals

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 
Subjecte Passiu en Règim General.

Sol·licitud aplicació règim de deducció comú per a sectors 

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 
objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 
el règim especial de les agències de viatges

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 
Europea, aplicable per al 2016 i 2017

Alta en el règim especial del grup d'entitats

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 
especial del grup d'entitats

 règim de deducció comú per a sectors diferenciats

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 
requisits d'exempció

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

 

Tipus comunicació

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 
ordinadors portàtils i tauletes digitals

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 
Subjecte Passiu en Règim General.

 règim de deducció comú per a sectors 

Tipus comunicació

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 
objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 
el règim especial de les agències de viatges

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 
Europea, aplicable per al 2016 i 2017

Alta en el règim especial del grup d'entitats

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 
especial del grup d'entitats

 règim de deducció comú per a sectors diferenciats

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

 

Tipus comunicació

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 
ordinadors portàtils i tauletes digitals

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 
Subjecte Passiu en Règim General.

 règim de deducció comú per a sectors 

Tipus comunicació

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 
objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 
el règim especial de les agències de viatges

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 
Europea, aplicable per al 2016 i 2017

Alta en el règim especial del grup d'entitats

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 

 règim de deducció comú per a sectors diferenciats

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

 

Tipus comunicació

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 
ordinadors portàtils i tauletes digitals

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 
Subjecte Passiu en Règim General.

 règim de deducció comú per a sectors 

Tipus comunicació

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 
objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 
el règim especial de les agències de viatges

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 
Europea, aplicable per al 2016 i 2017

Alta en el règim especial del grup d'entitats

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 

 règim de deducció comú per a sectors diferenciats

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

 

Tipus comunicació

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 
ordinadors portàtils i tauletes digitals

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 
Subjecte Passiu en Règim General.

 règim de deducció comú per a sectors 

Tipus comunicació

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 
objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 
el règim especial de les agències de viatges

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 
Europea, aplicable per al 2016 i 2017

Alta en el règim especial del grup d'entitats

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 

 règim de deducció comú per a sectors diferenciats

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

 

  

Tipus comunicació

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 

 règim de deducció comú per a sectors 

Tipus comunicació

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 
objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 
el règim especial de les agències de viatges

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 
Europea, aplicable per al 2016 i 2017

Alta en el règim especial del grup d'entitats

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 

 règim de deducció comú per a sectors diferenciats

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

 

Tipus comunicació

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 

 règim de deducció comú per a sectors 

Tipus comunicació

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 
objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 
el règim especial de les agències de viatges

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 

Alta en el règim especial del grup d'entitats

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 

 règim de deducció comú per a sectors diferenciats

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

Tipus comunicació

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 

 règim de deducció comú per a sectors 

Tipus comunicació

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 
objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 
el règim especial de les agències de viatges

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 

 règim de deducció comú per a sectors diferenciats

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 

 règim de deducció comú per a sectors 

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 
objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 

 règim de deducció comú per a sectors diferenciats

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 

 règim de deducció comú per a sectors 

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 

 règim de deducció comú per a sectors diferenciats

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 

 règim de deducció comú per a sectors 

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 

 règim de deducció comú per a sectors diferenciats

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 

 règim de deducció comú per a sectors 

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 

 règim de deducció comú per a sectors diferenciats

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 
en 2016 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

Comunicacions davant l' AEAT en el mes de DESEMBRE

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 

 règim de deducció comú per a sectors 

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 

 règim de deducció comú per a sectors diferenciats

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 

Inscripció / Baixa en el Registre de devolució mensual (REDEME). 

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 
el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, 

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 

Declaració d'ALTA en la matrícula: Subjectes passius que vinguin 
aplicant l'exempció de pagament de l'impost i deixin de complir els 

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions.

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu 

Opcions o renúncies règims: simplificat, criteri de caixa i agricultura, 

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 

Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió 

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Inscripció / baixa en el REDEME per a subjectes passius en el règim 

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Calendari Nov.
Comunicacions AEAT

Mitjançant escrit, no 

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups el període impositiu Mitjançant escrit, no 

Addició o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant 

Addició o revocació per la determinació global de la base imposable en 

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup 

Mitjançant escrit, no 

Declaració de baixa en la matrícula: Subjectes passius de l'impost que 

* o model específic de l'organisme que porti la gestió censal de l'impost.

Circular nº 

Calendari Nov.
Comunicacions AEAT

Mitjançant escrit, no 

Mitjançant escrit, no 

Mitjançant escrit, no 

Circular nº 

Calendari Nov.
Comunicacions AEAT

Model 

Mitjançant escrit, no 
hi ha model

Model

036 o 037

Mitjançant escrit, no 
hi ha model

Mitjançant escrit, no 
hi ha model

Circular nº 

Calendari Nov.
Comunicacions AEAT

Model 

036

036

036

Mitjançant escrit, no 
hi ha model

Model

036 o 037

Mitjançant escrit, no 
hi ha model

036

036

036

036

039

039

039

039

Mitjançant escrit, no 
hi ha model

840*

840*

Circular nº 19

Calendari Nov.
Comunicacions AEAT

Model 

036

036

036

Mitjançant escrit, no 
hi ha model

Model

036 o 037

Mitjançant escrit, no 
hi ha model

036

036

036

036

039

039

039

039

Mitjançant escrit, no 
hi ha model

840*

840*

19 / 2015

Calendari Nov.- Des.
Comunicacions AEAT

Mitjançant escrit, no 
hi ha model

036 o 037

Mitjançant escrit, no 
hi ha model

Mitjançant escrit, no 
hi ha model

/ 2015

Des.
Comunicacions AEAT

 

 

Mitjançant escrit, no 

Mitjançant escrit, no 

Mitjançant escrit, no 

/ 2015 
 

Des. 
Comunicacions AEAT 
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