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Barcelona, a 26 de febrer de 2019 

 

 

 

Distingit Client: 

 

Ens trobem una vegada més, i amb aquesta ja van 7, en plena campanya de presentació de la 

declaració sobre béns i drets situats a l'estranger, és a dir, del famós model 720. El termini de 

presentació en aquesta ocasió transcorre des del dia 1 de gener a l'1 d'abril de 2019. El citat model 

és tristament conegut per la desproporcionalitat del règim sancionador aplicable per la falta de la seva 

presentació, i fins i tot per la mera presentació fora de termini sense requeriment previ per part de 

l'Administració. 

 

Mitjançant la present els informem del funcionament del seu règim sancionador, a l'efecte d'entendre 

per què ha d'extremar-se la cautela en la confecció i presentació del model. 

 

En primer lloc, recordem que el model 720 mostra la particularitat d'englobar tres obligacions 

d'informació diferents, independents les unes de les altres, sent aquestes, resumidament, les 

següents: 

 

➢ Informació sobre comptes bancaris situats a l'estranger, fins i tot dels préstecs. 

➢ Informació sobre qualsevol títols, actius, valors, drets, assegurances i rendes dipositats, 

gestionats o obtinguts a l'estranger. 

➢ Informació sobre els béns immobles i drets sobre béns immobles de la seva titularitat situats 

a l'estranger. 

 

Les infraccions que motiven la imposició dels expedients sancionadors són les següents: 

 

La disposició addicional divuitena de la Llei 58/2003, General Tributària, defineix com a infraccions 

molt greus les següents, relacionades amb l'incompliment de l'obligació d'informació: 

 

➢ No presentar en termini el model 720. 

➢ Presentar el model de forma incompleta, inexacta o amb dades falses. 

➢ Presentar el model per mitjans diferents als electrònics. 
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Addicionalment, la Llei 7/2012 defineix també com a infracció molt greu el següent: 

 

➢ Supòsits de guanys patrimonials no justificats i presumpció d'obtenció de rendes. 

 

 

1- Règim sancionador resultant de la infracció d'incomplir l'obligació d'informació. 

 

De la mateixa manera que, com abans hem exposat, les obligacions d'informació són independents 

les unes de les altres, de la mateixa manera el càlcul de la sanció es realitza respecte de cadascuna 

de les obligacions. I la determinació de l'import de la sanció respecte de cada obligació es calcula 

amb un import fix en funció de les dades o conjunt de dades que s'hagin deixat de declarar, o que 

s'hagin declarat incorrectament. 

 

En aquest sentit, la sanció consistirà en una multa pecuniària fixa de 5.000 euros per cada dada o 

conjunt de dades que s'hagin deixat de declarar o s'haguessin declarat de forma inexacta, amb un 

mínim de 10.000 euros. En cas de presentació extemporània sense requeriment previ de 

l'Administració, l'import es redueix a 100 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 

1.500 euros. La consideració de certes dades com a “conjunt de dades” respon al que es preveu en 

la normativa. 

 

S’ha d’advertir que la sanció mínima de 10.000 euros, o 1.500 euros en cas de presentació 

extemporània sense requeriment previ, s'aplica per a cadascuna de les obligacions d'informació, de 

manera que, en cas d'estar obligat a informar per cadascun dels tres grups abans esmentats (comptes 

bancaris, altres actius financers i immobles), i de no presentar tal declaració, la sanció mínima 

exclusivament per la infracció de no presentar la declaració informativa ascendiria als 30.000 euros. 

No obstant això, com a exemple, la simple omissió d'un compte bancari a l'estranger suposaria una 

multa de 25.000.-€, mentre que si és declarada fora de termini, l'import passaria a reduir-se al mínim 

de 1.500.-€, tot això independentment del saldo d'aquesta. 

 

 

2- Règim sancionador en supòsits de guanys patrimonials no justificats i de presumpció 

d'obtenció de rendes. 

 

La sanció descrita en el punt anterior únicament resulta de la infracció de no presentar, presentar fora 

de termini o presentar de forma inexacta la declaració informativa que constitueix el model 720.  
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És a dir, únicament sanciona l'incompliment de l'obligació formal d'informació, però, addicionalment 

a aquesta sanció, la no presentació en termini d'aquest model implica la consideració dels valors que 

s’haurien d’haver inclòs com a guanys patrimonials no justificats, resultant en una nova infracció molt 

greu i sanció, si és possible, encara més desproporcionada. 

 

La no presentació EN TERMINI del model 720 implicarà que els béns o drets que hagin hagut de ser 

declarats en el mateix passin a tenir la consideració de guanys patrimonials no justificats, i aquest 

supòsit s’aplica tret que pugui acreditar-se que la titularitat d'aquests béns o drets es correspon amb 

rendes ja declarades o obtingudes en períodes impositius en els quals no es tingués la condició de 

contribuent, ja sigui de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o de l'Impost de Societats, 

segons correspongui.  

 

Els guanys patrimonials no justificats s'integraran a la base liquidable general del període impositiu 

més antic encara no prescrit. A més del pagament de la nova liquidació resultant com a conseqüència 

de la integració d'aquest guany patrimonial, s'haurà comès una infracció tributària considerada com 

molt greu, que implica una sanció consistent en una multa pecuniària del 150% de la quantia de la 

quota íntegra d'aquesta liquidació. No és infreqüent que la suma de la quota a ingressar, la sanció i 

els interessos de demora excedeixin del valor real dels béns i drets la declaració dels quals s'ha omès. 

 

 

3- Situació actual del model 720 i del seu règim sancionador. 

 

És ben conegut que la Comissió Europea va iniciar un procediment d'infracció contra el Regne 

d'Espanya arran d'aquesta declaració informativa, resultant a l'emissió al febrer de 2017 d'un 

dictamen motivat mitjançant el qual s'emplaça a Espanya a que modifiqui la legislació reguladora de 

la declaració de béns a l'estranger, atès que el desproporcionat règim sancionador del model 720 

vulnera els drets comunitaris de lliure circulació i llibertat d'establiment. Aquest dictamen, en el qual 

es convida al Regne d'Espanya perquè adopti les mesures necessàries per a ajustar-se al dret 

comunitari, es va fer finalment públic per l'Agència Tributària el passat mes de desembre de 2018, 

arran d'un requeriment de l'Audiència Nacional en el marc d'un procediment judicial relatiu a un 

contribuent sancionat per presentar el model 720 extemporàniament. No obstant això, tot sembla 

indicar que el legislador espanyol no té intenció de modificar les conseqüències derivades de la 

comissió d'infraccions en relació amb el model 720 fins que sigui explícitament condemnat a això pel 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea.   
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En tant la normativa actualment vigent no sigui modificada, hem d'insistir en la importància de la 

complerta i exacta tramitació d'aquest model, així com en la seva presentació abans del 2 d'abril de 

2019, ja que les conseqüències derivades de no fer-ho podrien arribar a ser gairebé apocalíptiques. 

 

 

Els professionals que actuen com a interlocutors habituals seus estan a la seva disposició per a 

qualsevol aclariment o ampliació al contingut de la present circular.  

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. 
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