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Barcelona, 21 de novembre de 2018  
 

 
 
Distingit client, 
 
 

L'objecte de la present Circular és recordar-los determinats aspectes a considerar abans 

de la finalització de l'exercici 2018, que podrien resultar del seu interès. 

- Obtenció del certificat per a l'exoneració de l'obligació de retenció en les rendes 

procedents de l'arrendament, sempre que l'activitat de l'arrendador estigui classificada en 

algun dels epígrafs del grup 861 de l'IAE i el valor cadastral dels immobles arrendats superi els 

600.000 euros. A aquests efectes, serà l'arrendador qui ha d'acreditar davant l'arrendatari el 

compliment de l'esmentat requisit. 

- Opció o renúncia pel règim especial del grup d'entitats en l'IVA. Aquest règim 

podrà ser aplicat per empresaris que formin part d'un grup d'entitats, per tal de compensar entre 

si els resultats de les liquidacions de cada període. L'opció tindrà una validesa mínima de tres 

anys i, s'entendrà prorrogada, llevat de renúncia, amb una validesa mínima de tres anys també. 

- Opció o renúncia pel règim fiscal especial d'habitatges a IS. Aquest règim especial 

pot ser aplicat a les entitats que tinguin com a activitat principal l'arrendament d'habitatges 

situats en territori espanyol. Amb caràcter general, tindran una bonificació del 85%, així com 

una deducció per evitar la doble imposició als dividends o participacions en beneficis distribuïts 

amb càrrec a les rendes a què s'hagi aplicat la bonificació. 

- Prorrata especial IVA. Quan en l'àmbit empresarial es realitzin diverses activitats, i 

alguna d'elles resulti exempta de l'IVA, és possible optar per aquest sistema per a poder deduir 

íntegrament les quotes suportades en l'adquisició de béns i serveis utilitzats exclusivament en 

la realització de les operacions que donen dret a deduir l'IVA. L'opció per a l'aplicació de la 

regla tindrà una validesa mínima de tres anys naturals. 

- Pel que fa a l'obligació d'auditar els comptes anuals, el text refós de la Llei de 

Societats de Capital estableix els següents límits: 
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Així mateix, no estan obligades a auditar aquelles societats que al tancament de 2017 i 

2018 estiguin per sota del llindar en almenys dues de les circumstàncies anteriors. 

- En l'Impost sobre Activitats Econòmiques han de comunicar respecte del: 

Exercici 2018: Variació dels elements tributaris, quan les alteracions siguin superiors 

al 20%. 

Exercici 2019: Alta / Baixa a la matrícula de l'impost, en funció a l'import net de la xifra de 

negocis individual o del grup consolidat fiscal de l'exercici 2017 superi o no, el llindar de 

1.000.000 euros. 

Així mateix, li remetem un resum de determinats fets amb transcendència tributària que s'han 

de comunicar durant els mesos de novembre i desembre de 2018 perquè es produeixi efecte 

en l’exercici 2019.  

Impost Tipus comunicació Model 

Opció o renúncia Ingrés diferit de l'IVA meritat per les importacions. 036

Condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, 

ordinadors portàtils i tauletes digitals
036

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

Subjecte Passiu en Règim General.
036

Sol·licitud aplicació règim de deducció comú per a sectors 

diferenciats.

Mitjançant escrit, 

no hi ha model

SII: Opció o renúncia per l'administració electrònica dels llibres 

registre
036

SII. Comunicació de l'opció / renúncia per la facturació pels 

destinataris de les operacions o tercers
036

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de NOVEMBRE

IVA

 

Límits no obligació 

auditoria de comptes

ACTIU 2.850.000,00 €

INXN 5.700.000,00 €

Nº mitjà treballadors 50
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Impost Tipus comunicació Model

Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació 

objectiva per 2019 i successius
036 / 037

Renúncia del Règim especial de tributació per l'Impost sobre la 

renda de no residents per persones físiques que adquireixin la seva 

residència fiscal a Espanya per desplaçar-se a territori espanyol.

149 

Alta en el règim de consolidació fiscal, per als grups que iniciïn el 

seu període impositiu l'01/01/2019

Mitjançant escrit, 

no hi ha model

Declaració d'informació país per país: 12 mesos següents a la 

finalització del període impositiu (1 de gener al 31 de desembre quan 

el període impositiu coincideixi amb l'any natural)

231

Comunicació prèvia per les entitats residents en territori espanyol 

que formin part d'un grup obligat a presentar el model 231 abans de 

la finalització del període impositiu a què es refereix la informació.

Formulari (seu 

electrònica AEAT)

Subjectes passius que apliquin el sistema del SII: subministrament 

informació dels registres de facturació del primer semestre 2018. 

Queden exonerats qui hagin presentat durant aquest període el 

model 340.

Plataforma AEAT

Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i 

pesca per 2019 i successius
036/037

Opció 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 per 2019 i 

successius

036

Opció o revocació per la determinació global de la base imposable 

en el règim especial de les agències de viatges.
036

Alta en el règim especial del grup d'entitats. 039

Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del 

grup d'entitats.
039

Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats. 039

Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2019 036/037

Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2019, 2020 i 

2021
036/037

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

Unió Europea per 2019 i 2020
036

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

règim especial del grup d'entitats.
039

Renúncia règim de deducció comú per a sectors diferenciats.
Mitjançant escrit, 

no hi ha model

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.

840*

Declaració de BAIXA en la matrícula: Subjectes passius de l'impost 

que en 2019 gaudeixin de l'exempció del pagament de l'impost.
840*

IAE

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

Comunicacions davant l'AEAT en el mes de DECEMBRE

IRPF

IS

IVA
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Els professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa 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. 

© 2018 "Audiconsultores Advocats i Economistes, S.L.P.". Tots els drets reservats. 


