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Barcelona, a 14 de gener de 2019 

 

Distingit Client: 

 

Mitjançant la present li informem de l’obertura de la campanya per emplenar i presentació dels resums 

anuals i de les declaracions informatives relatives a l’exercici 2018. A aquests efectes, adjuntem una 

petita exposició dels models més comuns, així com una breu presentació dels models 179 i 233, 

recentment introduïts. També podrà trobar, al final d’aquesta circular, un annex enumerant totes i 

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

 

En aquesta campanya 2018 desapareix la possibilitat de presentació de declaracions informatives 

mitjançant suport directament llegible per ordinador, per la qual cosa hauran de presentar-se 

directament des d’un formulari online habilitat. D’aquesta manera, els registres amb errors no seran 

admesos. 

 

• Model 179. Declaració informativa TRIMESTRAL de la cessió d’us d’habitatges amb 

fins turístics. 

 

Novetat: Declaració informativa introduïda el 24 de maig 2018 mitjançant l’Ordre 

HFP/544/2018. Estaran obligades a la seva presentació les persones i entitats que presten 

el servei d’intermediació entre els cedents i cessionaris de l’ús d’habitatges amb fins turístics. 

S’haurà d’emplenar identificant, respecte de cada immoble cedit, la data d’intermediació, data 

de cessió, dies de plaer, import i mitjà de pagament. Si bé s’introdueix amb periodicitat 

trimestral, excepcionalment es presentarà al gener de 2019 una declaració amb caràcter 

anual respecte de la totalitat de l’exercici 2018. 

 

 

• Model 233. Declaració informativa anual per despeses a llar d’infants o centres 

d’educació infantil autoritzats.  

 

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

HAC/1400/2018. Estaran obligades a la seva presentació les llars d’infants o centres 

d’educació infantil autoritzats.  
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El model s’haurà d’emplenar identificant als menors inscrits en aquests centres, la mare o 

persona que ostenti la guàrdia i custòdia del citat menor, l’altre progenitor, i les despeses 

anuals pagats pels mateixos que donin dret a l’aplicació de l’increment de la deducció per 

maternitat. Excepcionalment, per a l’exercici 2018, el termini de presentació serà el comprés 

entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2019. 

 

 

• Model 180. Resum anual de retencions i ingressos a comptes per rendiments 

procedents de l’arrendament d’immobles urbans. 

 

Declaració resum anual de les retencions i ingressos a compte declarats durant l’exercici 

mitjançant el model 115. Estan obligades a la seva presentació aquelles persones o entitats, 

obligades a retenir o ingressar a compte de l’IRPF, de l’IS o de l’IRNR, que satisfacin 

rendiments del capital immobiliari o d’activitats econòmiques per arrendament o 

subarrendament de bens immobles urbans, a perceptors que tinguin la consideració de 

contribuents de l’IRPF o de l’IS. 

 

 

• 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 les constituïdes a 

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

de 3.000 euros anuals. No obstant, no estaran obligades les entitats constituïdes a  

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

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

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

 

 

• 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. Haurà d’emplenar-se incloent les percepcions satisfetes 

per la persona o entitat, i identificant als perceptors de les mateixes.  
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• Model 193. Resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF sobre 

determinats rendiments del capital mobiliari. Retencions i ingressos a compte de l’IS i 

IRNR (establiments permanents) sobre determinades rendes. 

 

Resum anual dels rendiments del capital mobiliari satisfets i les corresponents retencions i 

ingressos a compte, declarats en el transcurs de l’exercici mitjançant el model 123. Estaran 

obligats a declarar tots aquells contribuents que, obligats a retenir o ingressar a compte de 

l’IRPF, IS o IRNR, hagin satisfet els citats rendiments. 

 

 

• 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 física o jurídiques, 

obligades a retenir a compte de l’IRNR, que satisfacin rendes a contribuents d’aquest impost, 

sense mediació d’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 de les mateixes. 

 

 

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

 

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

desenvolupin activitats o 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 exonerades de la seva presentació els subjectes passius que portin els  

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

 

Novetat: Començant aquest any 2019, respecte de l’exercici 2018, es modifica el període de 

presentació, que passarà a realitzar-se durant el mes de febrer de cada any. 
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• 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 seva presentació aquells subjectes passius que portin els Llibres Registre 

d’IVA a través del sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII), aquells l’activitat 

dels quals consisteixi exclusivament en operacions d’arrendament de bens immobles urbans, 

i aquells que realitzin activitats en règim simplificat de l’Impost. En aquests casos, s’ha 

d’emplenar 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 

l’obligació de presentar l’última declaració del període. 

 

Novetat: Es crea la casella 662, per a consignar les quotes pendents de compensació al 

finalitzar l’exercici. També s’inclouen expressament en el desglossament del volum 

d’operacions els lliuraments no habituals d’or d’inversió. 

 

Nota: Les entitats que a l’exercici 2018 hagin obtingut un volum d’operacions superior a 

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

presentació d’un model 036, sempre i quan no vinguessin tenint ja aquesta condició. De igual 

manera, si es tenia tal consideració, però a l’exercici 2018 no s’ha obtingut un volum superior 

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

d’un model 036. 

 

 

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. 

© 2019 "Audiconsultores Advocats i Economistes, S.L.P.". Tots els drets reservats. 
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ANNEX 
 

Model 
Declaracions informatives i Resums anuals de l'exercici 

2018 a presentar el 2019 
Termini de 
presentació 

165 
De certificacions individuals emeses als socis o partícips d'entitats de nova 
o recent creació. 

De l'1 al 31 de gener de 
2019 

170 
Declaració anual de les operacions realitzades pels empresaris o 
professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de 
targetes de crèdit o de dèbit. 

De l'1 al 28 de febrer de 
2019 

171 
Declaració anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de 
qualsevol document. 

De l'1 al 31 de gener de 
2019 

179 
Declaració Informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats 
turístiques. Ordre HFP/544/2018. 

Termini excepcional de 
l'1 al 31 de gener de 

2019. 

180 
Retencions i ingressos a compte. Rendiments procedents de l'arrendament 
d'immobles urbans. Resum anual. 

De l'1 al 31 de gener de 
2019 

181 Préstecs i crèdits, i operacions financeres relacionades amb béns immobles. 
De l'1 al 31 de gener de 

2019 

182 Donatius, donacions i aportacions rebudes. 
De l'1 al 31 de gener de 

2019 

184 Entitats en règim d'atribució de rendes. Declaració Informativa anual. 
De l'1 al 31 de gener de 

2019 

187 

Accions i participacions representatives del capital o del patrimoni de les 
institucions d'inversió col·lectiva i resum anual de retencions i ingressos a 
compte de l'IRPF, IS i IRNR en relació amb les rendes o guanys patrimonials 
obtinguts com a conseqüència de les transmissions o reemborsaments 
d'aquestes accions i participacions. Ordre HAC/1417/2018. 

De l'1 al 31 de gener de 
2019 

188 
Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments del capital mobiliari 
procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de 
vida o invalidesa. 

De l'1 al 31 de gener de 
2019 

189 Valors, assegurances i rendes. Declaració anual. 
De l'1 de març al 30 

d'abril de 2019 

190 
Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats 
guanys patrimonials i imputacions de rendes. Resum anual. Ordre 
HAC/1417/2018. 

De l'1 al 31 de gener de 
2019 

192 Operacions amb Lletres del Tresor. Declaració anual. 
De l'1 al 31 de gener de 

2019 

193 
Retencions i ingressos a compte de l'IRPF sobre determinats rendiments 
del capital mobiliari. Retencions i ingressos a compte de l'IS i IRNR 
(establiments permanents) sobre determinades rendes. 

De l'1 al 31 de gener de 
2019 

194 

Retencions i ingressos a compte de l'IRPF, IS i IRNR (establiments 
permanents) sobre rendiments del capital mobiliari i rendes derivades de la 
transmissió, amortització, reemborsament, bescanvi o conversió de 
qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals 
aliens. 

De l'1 al 31 de gener de 
2019 

196 
Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del 
capital mobiliari i rendes obtingudes per la contraprestació derivada de 
comptes en tota classe d'institucions financeres. Ordre HAC/1417/2018. 

De l'1 al 31 de gener de 
2019 

198 
D'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris. Ordre 
HAC/1417/2018. 

De l'1 al 31 de gener de 
2019 

199 De les operacions amb xecs de les Entitats de Crèdit. 
De l'1 de gener al 20 de 

febrer de 2019 

231 Declaració d'informació país per país (CBC/DAC4). 

Des de l'endemà a la 
finalització del període 

impositiu al qual es refereixi la 
informació a subministrar fins 
que transcorrin 12 mesos des 

de la finalització d'aquest 
període impositiu. 
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232 
D'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països 
o territoris qualificats com a paradisos fiscals 

En el mes següent als 10 
mesos posteriors a la 
conclusió del període 
impositiu al qual es 

refereixi la informació a 
subministrar. 

233 
Per despeses en llars d'infants o centres d'educació infantil autoritzats. 
Ordre HAC/1400/2018. 

Termini excepcional 
entre l'1 de gener i el 

15 de febrer 2019 

280 De Plans d'Estalvi a llarg termini. 
De l'1 al 28 de febrer de 

2019 

282 
D'ajudes rebudes en el marc del REF de Canàries i altres ajudes d'Estat, 
derivades de l'aplicació del dret de la Unió Europea. 

Contribuents de l'IRPF i de 
l'IRNR sense EP: termini de 
presentació de la declaració 
de l'IRPF de 2018.  
 
Contribuents de l'IS i de 
l'IRNR amb EP: termini de 
presentació de la declaració 
de l'IS de 2018. 

289 
De comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua. Ordre 
HAC/1417/2018. 

De l'1 de gener al 31 de 
maig de 2019 

290 De comptes financers de determinades persones estatunidenques. 
De l'1 de gener al 31 de 

maig de 2019 

291 
Impost sobre la Renda de no Residents. Comptes de no residents sense 
establiment permanent. Ordre HAC/1417/2018. 

De l'1 de gener al 31 de 
maig de 2019 

294 

Relació individualitzada dels clients perceptors de beneficis distribuïts per 
Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, així com d'aquells per compte 
dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o 
transmissions d'accions o participacions. 

De l'1 de gener a l'1 
d'abril de 2019 

295 

Relació anual individualitzada dels clients amb la posició inversora en les 
Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de 
desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera 
d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles. 

De l'1 de gener a l'1 
d'abril de 2019 

296 
Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de no Residents 
(sense establiment permanent). Resum anual. 

De l'1 al 31 de gener de 
2019 

299 
Declaració anual de determinades rendes obtingudes per persones físiques 
residents en altres Estats membres de la Unió Europea i en altres països i 
territoris amb els quals s'hagi establert un intercanvi d'informació. 

- 

340 D'operacions incloses en els llibres registre. 
De l'1 al 31 de gener de 

2019 

345 

Plans, fons de pensions i sistemes alternatius. Mutualitats de Previsió 
Social, Plans de Previsió Assegurats, Plans individuals d'Estalvi Sistemàtic, 
Plans de Previsió Social Empresarial i Assegurances de Dependència. 
Declaració anual partícips i aportacions. 

De l'1 al 31 de gener de 
2019 

346 
Subvencions i indemnitzacions satisfetes per Entitats públiques/privades a 
agricultors o ramaders. 

De l'1 de gener al 20 de 
febrer de 2019 

347 
Declaració anual operacions amb terceres persones. Ordre 
HAC/1148/2018. 

Durant el mes de febrer 

349 

Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.  
 
 
- En cas de presentació amb periodicitat MENSUAL: Durant els vint 

primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent 

període mensual, excepte la corresponent al mes de juliol, que podrà 

presentar-se durant el mes d'agost i els vint primers dies naturals del 

mes de setembre, i la corresponent al mes de desembre, que haurà de 

presentar-se durant els 30 primers dies naturals del mes de gener.  

 

 

 

 

Presentació amb 
periodicitat ANUAL: De 

l'1 al 30 de gener de 
2019. 
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- En cas de presentació amb periodicitat TRIMESTRAL: Durant els vint 

primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent 

període trimestral, excepte la de l'últim trimestre de l'any, que haurà de 

presentar-se durant els trenta primers dies naturals del mes de gener. 

390 
Declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit. Ordre 
HFP/187/2018, de 22 de febrer. Ordre HAC/1148/2018, de 18 d'octubre. 

De l'1 al 30 de gener de 
2019 

611 
Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava els documents negociats per 
Entitats Col·laboradores. Declaració Resum Anual.  

De l'1 de gener al 20 de 
febrer de 2019 

616 
Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que 
portin aparellada acció canviària o siguin endosables a l'ordre. Declaració 
Resum Anual. 

De l'1 de gener al 20 de 
febrer de 2019 

720 Declaració sobre béns i drets situats a l'estranger. 
De l'1 de gener a l'1 

d'abril de 2019 

 
 


