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Barcelona, 27 de gener de 2020 

RESUM 

 

El passat 1 de gener es va iniciar la campanya d’emplenament i presentació dels resums anuals 

i de les declaracions informatives relatives a l’exercici 2019. A aquests efectes adjuntem una 

petita exposició dels models més comuns. També trobareu, al final del document, un annex 

citant les declaracions informatives, així com els seus corresponents períodes de presentació.   

 

ASPECTES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA 

En aquesta campanya 2019, les empreses amb una facturació superior a 6.010.121,04 € 

(considerades fiscalment com Grans Empreses), les societats anònimes i les societats de 

responsabilitat limitada hauran de presentar totes les seves declaracions per internet; pel que 

serà imprescindible tenir el Certificat d’Usuari en vigor.  

A més, les entitats que en l’exercici 2019 hagin obtingut un volum d’operacions superior a 

6.010.121,24 d’euros, hauran de sol·licitar la seva inclusió com a Gran Empresa mitjançant 

la presentació d’un model 036, sempre i quan no tinguessin ja aquesta condició. De la mateixa 

manera, si es tenia tal consideració, però en l’exercici 2019 no s’ha obtingut un volum superior 

a tal import, s’haurà de sol·licitar la baixa com a Gran Empresa mitjançant la presentació del 

model 036. 

Els obligats a efectuar declaracions periòdiques les hauran de realitzar en el termini 

corresponent, tot i que aquestes siguin negatives.  

Las modificacions de dades o cessaments en l’activitat s’hauran de presentar amb caràcter 

general en el termini d’un mes a partir del moment en que s’hagin produït els fets que la 

determinen, per tant, las modificacions o cessaments que han de tenir efecte en 2020 s’hauran 

de presentar durant tot el mes de gener.   
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MODELS MÉS COMUNS A PRESENTAR 

 

Model 233: Declaració introduïda el 21 de desembre de 2018 mitjançant l’Ordre 

HAC/1400/2018. 

Estaran obligades a la seva presentació les guarderies o Centres d’educació infantil 

autoritzats. El model haurà d’emplenar-se identificant als menors inscrits en aquests centres, 

la mare o persona que ostenti la guàrdia i custodia del susdit menor, l’altre progenitor i les 

despeses anuals pagades pels mateixos que donin dret a l’aplicació de l’increment de la 

deducció de maternitat. 

A diferència de l’exercici 2018, el termini de presentació per al 2019 serà comprès 

entre l’1 de gener i el 31 de gener. 

 

 

Model 184. Declaració informativa anual d’entitats en règim d’atribució de rendes. 

Model a emplenar per les entitats en règim d’atribució de rendes, tant a les constituïdes a 

Espanya com a l’estranger, que exerceixin una activitat econòmica o les rendes del qual 

excedeixin els 3.000 euros anuals. No obstant, estaran obligades les entitats constituïdes a 

l’estranger que obtinguin rendes al territori espanyol, però, que no exerceixin una activitat 

econòmica en el mateix. El model s’emplenarà amb les rendes obtingudes per aquestes 

entitats durant l’exercici, així com les atribuïbles a cadascun dels socis. 

El termini de presentació del model finalitza el 31 de gener. 

 

 

Model 190. Resum anual de retencions i ingressos a compte per rendiments del treball 

i d’activitats econòmiques.  

Declaració resum anual de les retencions i ingressos a compte declarats en el transcurs de 

l’exercici mitjançant el model 111. S’haurà de complimentar incloent les percepcions satisfetes 

per la persona o entitat i identificant als perceptors de les mateixes.  

El termini de presentació del model finalitza el 31 de gener. 
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Model 296. Declaració resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendes 

satisfetes a no residents sense establiment permanent.  

Estaran obligades a presentar aquesta declaració aquelles persones físiques o jurídiques, 

obligades a retenir a compte del IRNR, que satisfacin rendes a contribuents d’aquest 

impost, sense mediació de l’establiment permanent. El model haurà d’emplenar-se amb els 

imports declarats i ingressats en el transcurs de l’exercici mitjançant el model 216, detallant 

les rendes satisfetes, la seva naturalesa i identificant als perceptors d’aquestes.  

El termini de presentació del model finalitza el 31 de gener. 

 

 

Model 347. Declaració informativa anual d’operacions amb terceres persones.  

Estaran obligats a la presentació d’aquesta declaració les persones físiques o jurídiques 

que portin a terme activitats empresarials i hagin realitzat, durant el transcurs de l’exercici, 

operacions amb una mateixa persona o entitat per un import conjunt igual o superior a 

3.005,06 euros, IVA inclòs. En el model hauran d’identificar-se les persones o entitats amb les 

que s’hagin realitzat les operacions descrites, desglossant l’import per trimestres. No obstant, 

queden exonerats de la seva presentació els subjectes passius que portin els Llibres Registre 

de l’IVA a través del sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII). 

El termini de presentació del model finalitza el 28 de febrer. 

 

 

Model 390. Resum anual de l’Impost sobre el Valor Afegit.  

Estan obligats a la seva presentació aquells contribuents obligats a presentar 

autoliquidacions periòdiques d’IVA, ja siguin mensuals o trimestrals. No obstant, queden 

exonerats de la presentació aquells subjectes passius que portin els Llibres Registre d’IVA 

a través del sistema del SII, aquells els quals la activitat consisteixi exclusivament en 

operacions d’arrendament de béns immobles urbans i aquells que realitzen activitats en 

règim simplificat de l’Impost. En aquests casos, ha d’emplenar-se l’última pàgina del model 

corresponent a l’últim període de l’exercici amb informació addicional, prestant especial 

atenció a la correcta introducció de l’import corresponent al volum d’operacions de l’exercici. 

L’exoneració no s’aplicarà si no es té obligació de presentar l’última declaració del període. 

El termini de presentació del model finalitza el 30 de gener. 
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DECLARACIONS OBLIGATÒRIES DURANT EL PRIMER TRIMESTRE 

GENER 
 

Fins el 20 de gener 

Tant per a empresaris com per a societats, les retencions practicades el 4t trimestre (octubre 

a desembre): 

 Model 111.- Retencions de l’IRPF practicades als treballadors, professionals 

empresaris. 

 Model 115.- Retencions de l’IRPF practicades als lloguers d’immobles urbans on 

es desenvolupa la seva activitat professional respectivament.  

 

Fins el 30 de gener  

S’ha de presentar: 

 Model 303.- Declaració trimestral de l’IVA, corresponent al 4t trimestre. 

 Model 349.- Corresponent a les operacions intracomunitàries, que es 

corresponen amb el resum anual de l’exercici anterior. 

 Model 390.- Declaració anual informativa del resum anual de l’IVA de l’exercici 

2019.  

 Models 130 (estimació directa) o 131 (estimació objectiva) dels pagaments 

fraccionats de l’IRPF. 

 

Fins el 31 de gener  

Per últim, el 31 de gener s’ha presentar: 

 Model 180.- Resum anual informatiu de les retencions a compte derivades de 

arrendament d’immobles.  

 Model 190.- Resum anual informatiu de les retencions a compte derivades dels 

rendiments del treball, activitats econòmiques, premis, etc. 

 Model 184.- Declaració anual informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes.  

 Model 233.- Declaració a presentar per guarderies o Centres d’educació infantil 

autoritzats. 

 Model 296.- Declaració resum anual de retencions i ingressos a compte sobre 

rendes satisfetes a no residents sense establiment permanent 
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FEBRER 
 

Fins el dia 28 de febrer  

Presentar la declaració anual d’operacions amb tercers mitjançant el model 347. 

 
 

MARÇ 
 

Fins el dia 31 de març  

Presentar el model 720 de declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger.  

Aquest model té com a objectius:  

 Informar sobre els comptes a entitats financeres situades a l’estranger.  

 Informar sobre valors, drets, assegurances i rendes depositades, gestionades a 

l’estranger.  

 Informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger.   

* Estan obligats a presentar el model 720 aquelles persones físiques i jurídiques residents 

en territori espanyol i els establiments permanents en aquest territori de persones o 

entitats no residents.  

 

* No existeix l’obligació d’informar cap bé d’aquells grups en els que la suma dels béns que 

l’integren no superi els 50.000 euros.  

 
 

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

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

a través del telèfon 934 677 414. 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

ÀREA FISCAL 
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