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Barcelona, a 12 de gener de 2017 
 

 

 

Distingit Client: 

 

L’objecte de la present nota és la d’informar-li respecte al calendari d’obligacions fiscals de gener, 

febrer i març del 2017. Incloem un quadre resum de les principals declaracions, autoliquidacions i 

resums anuals que amb caràcter general hauran de presentar-se durant aquest primer trimestre
1
. 

 

Aprofitem per a recordar-los alguns aspectes que hauran de tenir present: 

 

- IAE. Les altes, baixes o variacions d’elements tributaris que hagin de tenir efecte des del 

2017, s’hauran de comunicar durant el mes de gener, donat que amb caràcter general el 

termini establert per a la presentació és d’un mes a partir de la data en que es produeix el fet 

que la determina. 

 

- Gran empresa. Les empreses que durant l’any natural 2016 hagin tingut un volum 

d’operacions superior a 6.010.121,04 euros, hauran de presentar una declaració censal 

mitjançant el model 036 sol·licitant la seva inclusió com a Gran Empresa, si no tenia ja 

aquesta condició. De la mateixa manera, aquelles Grans Empreses que al 2016 no van 

superar aquest import, han de presentar el model 036 sol·licitant la baixa en el cens com 

a Gran Empresa. Aquesta declaració censal s’ha de presentar durant el mes de gener. 

 

- Model 303. Mitjançant la declaració 4T o del període 12 de 2016 podrà sol·licitar la devolució 

de l’IVA al seu favor, sempre que no hagin transcorregut més de 4 anys de meritació, pel que 

és necessari revisar l’IVA pendent de compensació d’exercicis anteriors. Tanmateix, s’haurà 

de calcular el percentatge de prorrata definitiu de l’exercici i en el seu cas, la regularització 

corresponent per béns d’inversió. 

 

 

 

                                                        
1Podrà consultar el calendari complert del contribuent per al 2017 punxant aquí. 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2017_HTML/Calendario_del_contribuyente_2017_HTML.shtml
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- Model 117. Estarà obligat a realitzar un pagament a compte el soci o partícip que efectuï 

transmissions u obtingui el reemborsament d’accions o participacions representatives del 

capital o patrimoni de les institucions d’inversió col·lectiva, en els que no correspongui la 

pràctica de retenció per part de les entitats dipositàries o les societats gestores. 

 

- Model 347. Declaració anual d’operacions amb terceres persones. S’han de declarar les 

entitats o persones, les operacions amb les quals superen els 3.005,06 euros (impostos 

inclosos) durant l’any natural. Cal recordar que també es declaren les operacions amb entitats 

bancàries. El termini per a la seva presentació finalitza el dia 28 de febrer. 

 

- Intrastat. Han de presentar la declaració Intrastat els operadors que assoleixin en les seves 

operacions intracomunitàries un import facturat de 400.000 euros en l’exercici precedent o l’ 

actual, en un o ambdós fluxos (expedició o introducció de mercaderies al Territori Estadístic 

Espanyol).  

Aquells operadors exclosos de l’obligació que en l’any en curs el seu volum de facturació 

superi el llindar exempt (per a l’exercici 2017 és de 400.000 euros), hauran de: 

 Presentar declaració corresponent al mes en el que s’hagi assolit el llindar 

 Presentar les declaracions mensuals d’Intrastat, en el flux del que es tracti, a partir del 

període en que el seu volum de facturació hagi superat el llindar. 

El termini per a la seva presentació finalitza el dia 12 de cada mes. 

 

 

A més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa, Lorena Marquina, 

Xavier Latorre o Javier Aquilué estan a la seva disposició per a qualsevol aclariment o ampliació 

al contingut de la present circular. 

  

Atentament 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

La present Circular té com única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts d’ 
informació general sobre 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 pressa de decisions personals o empresarials. 

© 2017 "Audiconsultores Advocats i Economistes, S.L.P.". Tots els drets reservats. 
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