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MINISTERI D’HISENDA

7422 ORDRE de 10 d’abril de 2001, per la qual
s’estableixen les condicions generals i el pro-
cediment per a la presentació telemàtica de
declaracions de l’impost sobre la renda de les
persones físiques i de l’impost sobre el patri-
moni per a l’exercici 2000. («BOE» 92, de
17-4-2001.)

L’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú («Butlletí Oficial de l’Es-
tat» del 27), insta les administracions públiques perquè
promoguin la incorporació de tècniques electròniques,
informàtiques i telemàtiques en l’exercici de la seva acti-
vitat i de les seves competències.

El Reial decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual
es regula la utilització de tècniques electròniques, infor-
màtiques i telemàtiques per l’Administració General de
l’Estat («Butlletí Oficial de l’Estat» del 29), aborda el des-
plegament de l’article esmentat, amb la pretensió de
delimitar en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat
les garanties, els requisits i els supòsits d’utilització de
les tècniques electròniques, informàtiques i telemàti-
ques.

La regulació de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques està inclosa fonamentalment en la Llei
40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda
de les persones físiques i altres normes tributàries («But-
lletí Oficial de l’Estat» del 10), i al Reglament de l’impost
esmentat, que aprova l’article únic del Reial decret
214/1999 de 5 de febrer («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 9).

L’article 79.5 de la Llei esmentada disposa que el
ministre d’Economia i Hisenda ha d’establir els supòsits
i les condicions de presentació de les declaracions per
mitjans telemàtics.

Per la seva part, l’article 59.4 del Reglament de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, en la redac-
ció que en fa el Reial decret 1968/1999, de 23 de
desembre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 30), determina
que el ministre d’Economia i Hisenda ha d’aprovar els
models de declaració i establir la forma i els terminis
de presentació, així com els supòsits i les condicions
de presentació de les declaracions per mitjans telemà-
tics. Així mateix, disposa que el ministre d’Economia i
Hisenda pot establir, per raons fonamentades, terminis
especials de declaració per a una classe determinada
dels contribuents o per a les zones territorials que s’as-
senyalin.

La regulació de l’impost sobre el patrimoni s’inclou
bàsicament en la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost
sobre el patrimoni («Butlletí Oficial de l’Estat» del 7).
L’article 38 de la Llei esmentada disposa que la decla-
ració de l’impost s’ha d’efectuar en la forma, els terminis
i els impresos que estableixi el ministre d’Economia i
Hisenda.

L’Ordre de 12 de març de 2001 («Butlletí Oficial de
l’Estat» del 14) aprova els models de declaració de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques i de l’impost
sobre el patrimoni per a l’exercici 2000, i determina el
lloc, la forma i els terminis de presentació d’aquests.

D’altra banda, l’article 96 de la Llei general tributària
esmenta, entre els aspectes a què es pot referir la co�a-
boració social, la presentació telemàtica de declaracions,
comunicacions i altres documents tributaris. Per la seva
part, la disposició final segona de la Llei 50/1998, de
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i
de l’ordre social («Butlletí Oficial de l’Estat» del 31), auto-
ritza el ministre d’Economia i Hisenda perquè estableixi,

mitjançant una ordre, els supòsits i les condicions en
què els contribuents i les entitats incloses en la co�a-
boració social a què es refereix l’article 96 esmentat
de la Llei general tributària poden presentar per mitjans
telemàtics declaracions, comunicacions, declaracions
liquidacions, autoliquidacions o qualssevol altres docu-
ments exigits per la normativa tributària.

En aquest sentit, l’article 64 del Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques estableix la forma
en què l’Agència Estatal d’Administració Tributària pot
fer efectiva la co�aboració externa en la presentació i
gestió de declaracions i comunicacions. L’apartat 4 del
dit article determina que mitjançant una ordre del minis-
tre d’Economia i Hisenda s’han d’establir els supòsits
i les condicions en què les entitats que hagin subscrit
els acords que preveu l’apartat 1 de l’article esmentat
poden presentar per mitjans telemàtics declaracions,
comunicacions, declaracions liquidacions o qualssevol
altres documents que exigeixi la normativa tributària,
en representació de terceres persones, així com el fet
que altres persones o entitats accedeixin a aquest sis-
tema de presentació per mitjans telemàtics en repre-
sentació de terceres persones.

Per la seva part, la disposició addicional tercera d’a-
questa Ordre preveu la participació dels notaris en les
funcions d’identificació dels interessats dins del proce-
diment d’obtenció del certificat d’usuari, per la qual cosa
aquesta ha obtingut l’informe favorable del Ministeri de
Justícia pel que fa al seu àmbit de competència.

Fora d’això, després de l’augment considerable en
el nombre de declaracions presentades per via telemà-
tica durant l’exercici anterior i la seva extensió a altres
models de declaració, s’ha considerat oportú mantenir
les línies generals d’aquest sistema de presentació.

Totes les habilitacions anteriors conferides al ministre
d’Economia i Hisenda, en l’actualitat, d’acord amb el que
disposa l’article 2 del Reial decret 557/2000, de 27
d’abril, de reestructuració dels departaments ministerials
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 28), s’entenen efectuades
al ministre d’Hisenda.

En conseqüència, i fent ús de les autoritzacions que
tinc conferides, disposo:

Primer. Àmbit d’aplicació del sistema de presentació
telemàtica de declaracions de l’impost sobre la renda
de les persones físiques i de l’impost sobre el patrimoni.

U. La presentació telemàtica de declaracions de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, la poden
efectuar els contribuents als quals es refereix l’apartat
primer de l’Ordre de 12 de març de 2001, per la qual
s’aproven els models de declaració de l’impost sobre
la renda de les persones físiques i de l’impost sobre
el patrimoni per a l’exercici 2000, i se’n determinen el
lloc, la forma i els terminis de presentació.

No obstant això, no poden efectuar la presentació
telemàtica de la declaració:

1. Els contribuents que hagin d’adjuntar a la decla-
ració qualssevol documents, so�icituds o manifestacions
d’opcions no previstes expressament en els mateixos
models oficials de declaració.

En particular, no poden efectuar la presentació tele-
màtica de la declaració els contribuents que hagin d’ad-
juntar a la declaració els documents que s’indiquen en
el número tres de l’apartat sisè de l’Ordre de 12 de
març de 2001, ni, en aquells casos en què la declaració
resulti per retornar, els que so�icitin la devolució mit-
jançant un xec barrat o nominatiu del Banc d’Espanya.

2. No es pot efectuar la transmissió telemàtica de
la declaració de l’impost sobre la renda de les persones
físiques en els supòsits següents:
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Contribuents que hagin d’incloure en la seva decla-
ració més de 12 descendents o més de quatre ascen-
dents.

Contribuents que obtinguin rendiments de més de
dues activitats d’idèntica naturalesa (mercantils, no mer-
cantils o professionals) en règim d’estimació directa nor-
mal o simplificada.

Contribuents que obtinguin rendiments de més de
dues activitats d’idèntica naturalesa (mercantils, no mer-
cantils o professionals) en règim d’estimació directa nor-
mal o simplificada, efectuades per entitats en règim d’a-
tribució de rendes de les quals el contribuent sigui soci,
comuner o partícip.

Contribuents que obtinguin rendiments de més de
quatre activitats empresarials (diferents de les agrícoles,
ramaderes i forestals) en règim d’estimació objectiva;
es computen tant les efectuades directament pel con-
tribuent com les efectuades per entitats en règim d’a-
tribució de rendes que s’atribueixin al contribuent.

Contribuents que obtinguin rendiments de més de
quatre activitats agrícoles, ramaderes i forestals en règim
d’estimació objectiva; es computen tant les efectuades
directament pel contribuent com les efectuades per enti-
tats en règim d’atribució de rendes que s’atribueixin al
contribuent.

Contribuents que portin a terme activitats econòmi-
ques incloses en el règim d’estimació objectiva i tinguin
autoritzada la reducció dels signes, índexs o mòduls que
sigui procedent a l’empara del que disposa el punt 2
de l’article 35.4 del Reglament de l’impost sobre la renda
de les persones físiques.

Contribuents que tinguin més de tres imputacions
de rendes derivades de la participació en institucions
d’inversió co�ectiva constituïdes en paradisos fiscals.

Contribuents que hagin de declarar més de tres impu-
tacions en règim de transparència fiscal.

Contribuents que tinguin més d’una imputació de ren-
des per la cessió de drets d’imatge o que hagin d’incloure
més d’un declarant en l’epígraf esmentat.

Contribuents amb guanys i pèrdues patrimonials deri-
vades de transmissions o reemborsos d’accions o par-
ticipacions en més de 16 institucions d’inversió co�ec-
tiva.

Contribuents amb més de 15 guanys i pèrdues patri-
monials en algun dels epígrafs que recullen les pàgines
8 i 9 del model de declaració.

Contribuents, esportistes professionals i d’alt nivell,
que hagin efectuat aportacions a la Mutualitat de Previsió
Social a prima fixa d’esportistes professionals.

Els límits anteriors són aplicables tant en tributació
individual com en tributació conjunta.

Dos. La presentació telemàtica de declaracions de
l’impost sobre el patrimoni, la poden fer els subjectes
passius als quals es refereix l’apartat tercer de l’Ordre
de 12 de març de 2001.

Això no obstant, no poden efectuar la presentació
telemàtica de la declaració els subjectes passius que
superin el nombre de béns, drets o deutes que s’indiquen
a continuació en els epígrafs corresponents del model
de declaració (D-714):

1. Béns i drets:

A) Béns immobles de naturalesa urbana:

A.1 Habitatge habitual: 1.
A.2 Altres immobles urbans: 20.

B) Béns immobles de naturalesa rústica: 20.

C.1 Béns i drets no exempts afectes a activitats
empresarials i professionals (excepte immobles): 13.

C.2 Béns immobles no exempts afectes a activitats
empresarials i professionals: 12.

D) Béns i drets exempts afectes a activitats empre-
sarials i professionals: 13.

E) Dipòsits en compte corrent o d’estalvi, a la vista
o a termini, comptes financers i altres tipus d’imposicions
en compte: 15.

F) Valors representatius de la cessió a tercers de
capitals propis:

F.1 Deute públic, obligacions, bons i altres valors
negociats en mercats organitzats: 15.

F.2 Certificats de dipòsit, pagarés, obligacions, bons
i altres valors equivalents no negociats en mercats orga-
nitzats: 14.

G) Valors no exempts representatius de la partici-
pació en els fons propis de qualsevol tipus d’entitat:

G.1 Accions i participacions en institucions d’inver-
sió co�ectiva, negociades en mercats organitzats: 12.

G.2 Accions i participacions en qualssevol entitats
jurídiques, negociades en mercats organitzats: 18.

G.3 Accions i participacions en institucions d’inver-
sió co�ectiva, no negociades en mercats organitzats: 13.

G.4 Accions i participacions en qualssevol entitats
jurídiques, no negociades en mercats organitzats: 10.

H) Valors exempts representatius de la participació
en els fons propis d’entitats jurídiques:

H.1 Accions i participacions exemptes en entitats
jurídiques, negociades en mercats organitzats: 5.

H.2 Accions i participacions exemptes en entitats
jurídiques, no negociades en mercats organitzats: 5.

I) Assegurances de vida: 5.
J) Rendes temporals i vitalícies: 5.
K) Joies, pells de caràcter sumptuari, vehicles,

embarcacions i aeronaus: 13.
L) Objectes d’art i antiguitats: 9.
M) Drets reals d’ús i gaudi: 8.
N) Concessions administratives: 6.
O) Drets derivats de la propietat inte�ectual i indus-

trial: 5.
P) Opcions contractuals: 5.
Q) Altres béns i drets de contingut econòmic: 12.

2. Deutes deduïbles: 13.

Tres. Les persones o les entitats autoritzades a pre-
sentar per via telemàtica declaracions en representació
de terceres persones, d’acord amb el que disposen l’a-
partat setè i les disposicions addicionals segona i tercera
de l’Ordre de 21 de desembre de 2000, per la qual
s’estableixen les condicions generals i el procediment
per a la presentació telemàtica a través d’Internet de
les declaracions corresponents als models 117, 123,
124, 126, 128, 216, 131, 310, 311, 193, 198, 296
i 345 (”Butlletí Oficial de l’Estat” del 28), poden fer ús
de la facultat esmentada, respecte de les declaracions
de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Quatre. A partir del 30 d’abril de 2002 no es pot
efectuar la presentació telemàtica de la declaració de
l’impost sobre la renda de les persones físiques i de
l’impost sobre el patrimoni de l’exercici 2000. Un cop
hagi passat aquesta data, s’ha d’efectuar la presentació
de les declaracions esmentades mitjançant el model
d’imprès corresponent.

Segon. Condicions generals per a la presentació
telemàtica de les declaracions de l’impost sobre la renda
de les persones físiques i de l’impost sobre el patrimoni.

U. Requisits per a la presentació telemàtica de decla-
racions de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques i de l’impost sobre el patrimoni.—La presentació
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telemàtica de les declaracions està subjecta a les con-
dicions següents:

1a El declarant ha de disposar de número d’iden-
tificació fiscal (NIF).

En el cas de declaració conjunta formulada pels dos
cònjuges, tots dos han de disposar del respectiu número
d’identificació fiscal (NIF).

2a El declarant ha de tenir insta�at al navegador
un certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda,
d’acord amb el procediment que estableixen els anne-
xos III, VI i VII de l’Ordre de 24 d’abril de 2000, per
la qual s’estableixen les condicions generals i el pro-
cediment per a la presentació telemàtica de declaracions
de l’impost sobre la renda de les persones físiques (”But-
lletí Oficial de l’Estat” del 29), i l’annex II d’aquesta Ordre.

En el cas de declaració conjunta formulada pels dos
cònjuges, tots dos han d’haver obtingut el certificat d’u-
suari X.509.V3 corresponent expedit per la Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda.

3a Si el presentador és una persona o entitat auto-
ritzada per presentar declaracions en representació de
terceres persones, ha de tenir insta�at al navegador el
seu certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda,
d’acord amb el procediment que estableix l’annex III de
l’Ordre de 24 d’abril de 2000.

4a Per efectuar la presentació telemàtica de la
declaració de l’impost sobre la renda de les persones
físiques i la declaració de l’impost sobre el patrimoni,
s’ha d’utilitzar prèviament un programa d’ajuda per obte-
nir el fitxer amb la declaració que s’ha de transmetre.
Aquest programa d’ajuda pot ser el programa PADRE
per a la declaració de l’impost sobre la renda de les
persones físiques o per a la declaració de l’impost sobre
el patrimoni de l’exercici 2000, desenvolupat per l’A-
gència Estatal d’Administració Tributària, o un altre que
obtingui un fitxer amb el mateix format.

Així mateix, els declarants que optin per aquesta
modalitat de presentació han de tenir en compte les
normes tècniques que es requereixen per efectuar-ne
la presentació i que estan recollides a l’annex II de l’Ordre
de 24 d’abril de 2000, per la qual s’estableixen les con-
dicions generals i el procediment per a la presentació
telemàtica de declaracions de l’impost sobre la renda
de les persones físiques.

Dos. Simultaneïtat de l’ingrés i la presentació tele-
màtica de la declaració.—Tractant-se de declaracions per
ingressar, la transmissió telemàtica de la declaració s’ha
de fer en la mateixa data en què tingui lloc l’ingrés que
en resulta.

Això no obstant, en el cas que hi hagi dificultats tèc-
niques que impedeixin efectuar la transmissió telemàtica
de la declaració en la mateixa data en què tingui lloc
l’ingrés, es pot fer la transmissió telemàtica fins al segon
dia hàbil següent al de l’ingrés.

Tres. Presentació de declaracions amb deficiències
de tipus formal.—En els casos en què es detectin ano-
malies de tipus formal en la transmissió telemàtica de
declaracions, aquesta circumstància s’ha de posar en
coneixement del declarant pel mateix sistema mitjançant
els missatges d’error corresponents, per tal que proce-
deixi a esmenar-les.

Tercer. Procediment per a la presentació telemàtica
de les declaracions de l’impost sobre la renda de les
persones físiques i de l’impost sobre el patrimoni.

U. Si es tracta de declaracions per ingressar, el pro-
cediment que s’ha de seguir per a la seva presentació
és el següent:

1r El declarant s’ha de posar en comunicació amb
l’entitat co�aboradora per via telemàtica o acudint a les
seves oficines, o bé personant-se a l’entitat de dipòsit
que presta el servei de caixa a la delegació o adminis-
tració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a
la circumscripció de la qual tingui el domicili fiscal el
contribuent, per efectuar l’ingrés corresponent i facilitar
les dades següents:

NIF del contribuent o subjecte passiu (nou caràcters).
Les quatre lletres impreses en l’etiqueta identificativa

corresponent al declarant.
Exercici fiscal (dos últims dígits).
Període =0A (zero A).
Document d’ingrés o devolució =100.
Document d’ingrés =714.
Tipus d’autoliquidació = «I» Ingrés.
Import per ingressar (ha de ser més gran que zero).
Opció 1: No fracciona el pagament.
Opció 2: Sí que fracciona el pagament i no domicilia

el segon termini.
Opció 3: Sí que fracciona el pagament i sí que domi-

cilia el segon termini, en les condicions que estableix
l’apartat cinquè d’aquesta Ordre.

Codi d’Administració.

L’entitat co�aboradora, una vegada comptabilitzat
l’import, ha d’assignar al contribuent un número de refe-
rència complet (NRC) que genera informàticament mit-
jançant un sistema criptogràfic que relaciona de forma
unívoca l’NRC amb l’import que s’ha d’ingressar.

Alhora, ha de remetre o lliurar, segons la forma de
transmissió de les dades, un rebut que ha de contenir,
com a mínim, les dades que assenyala l’annex I d’aquesta
Ordre.

2n El declarant, una vegada efectuada l’operació
anterior i obtingut l’NRC corresponent, s’ha de posar
en comunicació amb l’Agència Estatal d’Administració
Tributària a través d’Internet o de qualsevol altra via equi-
va lent que permet i la connex ió , a l ’adreça :
https://aeat.es. Una vegada seleccionat el concepte fis-
cal i el fitxer amb la declaració que s’ha de transmetre,
ha d’introduir l’NRC subministrat per l’entitat co�abo-
radora.

3r A continuació, ha de procedir a transmetre la
declaració amb la signatura digital, generada en selec-
cionar el certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbri-
ca Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda
i prèviament insta�at al navegador a aquest efecte.

En el cas de declaració conjunta per l’impost sobre
la renda de les persones físiques formulada per ambdós
cònjuges, ha de seleccionar addicionalment el certificat
corresponent al cònjuge, per tal de generar també la
signatura digital d’aquest últim.

Si el presentador és una persona o entitat autoritzada
per presentar declaracions en representació de terceres
persones, es requereix una única signatura, la corres-
ponent al seu certificat.

4t Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària torna en pantalla les dades
del document d’ingrés o devolució (model 100) o del
document d’ingrés (model 714) validat amb un codi elec-
trònic de 16 caràcters, a més de la data i l’hora de la
presentació.

En el cas que la presentació sigui rebutjada es mos-
tren en pantalla les dades del document d’ingrés o devo-
lució (model 100) o del document d’ingrés (model 714)
i la descripció dels errors detectats. En aquest cas, s’ha
de procedir a esmenar-los amb el programa d’ajuda amb
què es va generar el fitxer o repetint la presentació si
l’error és ocasionat per un altre motiu.
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El presentador ha d’imprimir i conservar la declaració
acceptada així com el document d’ingrés o devolució
(model 100) o el document d’ingrés (model 714) degu-
dament validat amb el codi electrònic corresponent.

Dos. Si el resultat de la declaració és negatiu (impost
sobre la renda de les persones físiques i impost sobre
el patrimoni), amb so�icitud de devolució o amb renúncia
a la devolució (impost sobre la renda de les persones
físiques), s’ha de procedir de la manera següent:

1r El declarant s’ha de posar en comunicació amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària a través d’In-
ternet o de qualsevol altra via equivalent que permeti
la connexió, a l’adreça: https://aeat.es. Ha de seleccionar
el concepte fiscal i el fitxer amb la declaració que s’ha
de transmetre.

2n A continuació, ha de procedir a transmetre la
declaració amb la signatura digital, generada en selec-
cionar el certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbri-
ca Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda
i prèviament insta�at al navegador a aquest efecte.

En el cas de declaració conjunta per l’impost sobre
la renda de les persones físiques formulada pels dos
cònjuges, ha de seleccionar addicionalment el certificat
corresponent al cònjuge, per tal de generar també la
signatura digital d’aquest últim.

Si el presentador és una persona o entitat autoritzada
per presentar declaracions en representació de terceres
persones, es requereix una única firma, la corresponent
al seu certificat.

3r Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària torna en pantalla les dades
del document d’ingrés o devolució (model 100) o del
document d’ingrés (model 714) validat amb un codi elec-
trònic de 16 caràcters, a més de la data i l’hora de la
presentació.

En el supòsit que la presentació sigui rebutjada es mos-
tren en pantalla les dades del document d’ingrés o devo-
lució (model 100) o del document d’ingrés (model 714)
i la descripció dels errors detectats. En aquest cas, s’ha
de procedir a esmenar-los amb el programa d’ajuda amb
què es va generar el fitxer o repetint la presentació si
l’error és ocasionat per un altre motiu.

El presentador ha d’imprimir i conservar la declaració
acceptada així com el document d’ingrés o devolució
(model 100) o el document d’ingrés (model 714) degu-
dament validat amb el codi electrònic corresponent.

Quart. Termini de presentació telemàtica de les
declaracions de l’impost sobre la renda de les persones
físiques i de l’impost sobre el patrimoni.

U. La presentació telemàtica de les declaracions de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, així com,
si s’escau, l’ingrés del deute tributari corresponent, s’ha
d’efectuar en el termini comprès entre el 2 de maig
i el 20 de juny de 2001, ambdós inclusivament, sens
perjudici del que disposa el paràgraf segon del punt dos
de l’apartat segon anterior respecte de la transmissió
telemàtica de la declaració.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, la pre-
sentació telemàtica de les declaracions per l’impost
sobre la renda de les persones físiques amb dret a devo-
lució i aquelles en què s’hi renunciï s’ha d’efectuar en
el termini comprès entre el 2 de maig i el 2 de juliol
de 2001, ambdós inclusivament.

Dos. Els subjectes passius que efectuïn la presen-
tació telemàtica de la declaració de l’impost sobre el
patrimoni i estiguin obligats a presentar la declaració
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’han
de presentar en el mateix termini d’aquesta última d’a-

cord amb el que disposa el número 2 de l’apartat cinquè
de l’Ordre de 12 de març de 2001, sense que en aquest
supòsit s’hagi de presentar conjuntament amb la decla-
ració de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

En els supòsits en què no hi hagi obligació de pre-
sentar declaració de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, la declaració de l’impost sobre el patri-
moni s’ha de presentar en el termini comprès entre el
2 de maig i el 2 de juliol de 2001, ambdós inclusivament.

El que assenyalen els paràgrafs anteriors s’entén sens
perjudici del que disposa el paràgraf segon del punt dos
de l’apartat segon anterior respecte de la transmissió
telemàtica de la declaració.

Cinquè. Domiciliació del segon termini.—Quan els
contribuents presentin per via telemàtica la declaració
de l’impost sobre la renda de les persones físiques i,
a més de fraccionar l’import de l’ingrés de la quota resul-
tant de la seva autoliquidació, optin per domiciliar el
segon termini, correspon a l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària comunicar la domiciliació a l’entitat
co�aboradora que el contribuent ha assenyalat en el
document d’ingrés o devolució.

Posteriorment, l’entitat co�aboradora ha de remetre
al contribuent un justificant de l’ingrés efectuat, d’acord
amb les especificacions que recull l’annex IV de l’Ordre
de 12 de març de 2001 per la qual s’aproven els models
de declaració de l’impost sobre la renda de les persones
físiques i de l’impost sobre el patrimoni per a l’exercici
2000, i se’n determinen el lloc, la forma i els terminis
de presentació, que serveix com a document acreditatiu
de l’ingrés efectuat al Tresor públic.

Sisè. Lloc de presentació i ingrés de la declaració
de l’impost sobre el patrimoni.—Els contribuents que
efectuïn la presentació telemàtica de la declaració de
l’impost sobre la renda de les persones físiques i que,
estant obligats a declarar per l’impost sobre el patrimoni,
no optin per la seva presentació telemàtica, han de pre-
sentar la declaració d’aquest últim impost als llocs reco-
llits en el número 2 de l’apartat setè de l’Ordre de 12
de març de 2001, si el resultat de la declaració és positiu,
o bé directament, o per correu certificat, davant de la
delegació o l’administració de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària corresponent al domicili fiscal del
declarant, si el resultat és negatiu.

Setè. Convenis o acords de co�aboració.—El proce-
diment i les condicions per a la subscripció dels convenis
o acords de co�aboració perquè les entitats incloses en
la co�aboració en la gestió tributària puguin presentar
per via telemàtica declaracions en representació de ter-
cers, és el que preveuen l’apartat setè i les disposicions
addicionals segona i tercera de l’Ordre de 21 de desem-
bre de 2000, per la qual s’estableixen les condicions
generals i el procediment per a la presentació telemàtica
a través d’Internet de les declaracions corresponents als
models 117, 123, 124, 126, 128, 216, 131, 310, 311,
193, 198, 296 i 345.

Disposició addicional primera.

Els conceptes i les definicions relatius a la presentació
de declaracions per via telemàtica es recullen a l’annex V
de l’Ordre de 24 d’abril de 2000 per la qual s’estableixen
les condicions generals i el procediment per a la pre-
sentació telemàtica de declaracions de l’impost sobre
la renda de les persones físiques.

Disposició addicional segona.

Els certificats X.509.V3 expedits per la Fàbrica Nacio-
nal de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda a l’em-
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para de la normativa tributària, abans de l’entrada en
vigor d’aquesta Ordre, són vàlids, sempre que estiguin
en vigor, a efectes de la presentació telemàtica de les
declaracions de l’impost sobre la renda de les persones
físiques i de l’impost sobre el patrimoni que preveu
aquesta Ordre.

Això no obstant, els certificats expedits per la Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda
a l’empara del que disposen l’apartat setè i la disposició
addicional primera de l’Ordre de 13 d’abril de 1999,
per la qual s’estableixen les condicions generals i el pro-
cediment per a la presentació telemàtica de declaracions
de l’impost sobre la renda de les persones físiques («But-
lletí Oficial de l’Estat» del 19), no es poden utilitzar per
a la presentació telemàtica en representació de terceres
persones de la declaració de l’impost sobre el patrimoni.

Disposició addicional tercera.

La funció d’identificació a què es refereix la lletra c)
del punt 2 de l’annex III de l’Ordre de 24 d’abril de 2000
per la qual s’estableixen les condicions generals i el pro-
cediment per a la presentació telemàtica de declaracions
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, també
es pot realitzar per compareixença davant de notari.

En aquests supòsits, una vegada efectuada la iden-
tificació, l’interessat ha de procedir a signar el model
de so�icitud de certificat que recull l’annex II d’aquesta
Ordre, així com les seves condicions d’utilització. Els nota-
ris han de remetre els exemplars per a la Fàbrica Nacional
de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda i per a
l’Agència Estatal d’Administració Tributària del model de
so�icitud de certificat a la Direcció General de Registres
i Notariat, que, al seu torn, n’ha de donar trasllat a l’A-
gència Estatal d’Administració Tributària. Per la seva part,
l’Agència Estatal d’Administració Tributària ha de reme-
tre a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa
de la Moneda l’exemplar corresponent.

Disposició addicional quarta.

S’afegeix un nou apartat 5 bis a l’annex VI de l’Ordre
de 24 d’abril de 2000 per la qual s’estableixen les con-
dicions generals i el procediment per a la presentació
telemàtica de declaracions de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, amb la redacció següent:

«5 bis. La funció d’identificació i registres la poden
efectuar altres administracions públiques, amb la forma-
lització prèvia d’un conveni de co�aboració conjunta-
ment amb la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial
Casa de la Moneda i l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i una vegada comprovat que els procediments
d’identificació i d’expedició del certificat per l’Adminis-
tració interessada tenen un nivell de seguretat adequat.»

Disposició addicional cinquena.

L’apartat 13 de l’annex VI de l’Ordre de 24 d’abril
de 2000 per la qual s’estableixen les condicions generals
i el procediment per a la presentació telemàtica de decla-
racions de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques queda redactat de la manera següent:

«Poden so�icitar l’expedició de certificats titularitat
de persones o entitats jurídiques els seus representants
legals o les persones que acreditin un poder especial
de representació per a això.»

Disposició final única.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.

Madrid, 10 d’abril de 2001.

MONTORO ROMERO

I�ms. Srs. Director General de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària i Director General de Tributs.

ANNEX I

Dades mínimes que s’han d’incloure al rebut

Data de l’operació:
Codi entitat i sucursal: XXXXXXXX

Concepte:

Impost sobre la renda de les persones físiques.
Impost sobre el patrimoni.

Exercici:

Identificació del compte (CCC):
(Quan l’ingrés sigui en efectiu no s’ha d’emplenar

aquest camp.)

Identificació del contribuent o subjecte passiu:

NIF: XNNNNNNNX
Lletres impreses en l’etiqueta identificativa: LLLC
Cognoms i nom:

Import:

NRC assignat a l’ingrés:

NRC al qual substitueix:
(Aquest camp s’ha d’emplenar en el cas d’anu�ació

d’NRC anterior i substitució per un de nou.)

Llegenda: «Aquest rebut té els efectes alliberadors
per al Tresor públic assenyalats al Reglament general
de recaptació».

Nota: l’ingrés del deute no eximeix de l’obligació de
presentar la declaració.
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SOL·LICITUD DE CERTIFICAT

CODI DE SOL·LICITUD:

NIF Cognoms i nom o raó social

Carrer/pl./av. Nom de la via pública

Municipi

TITULAR DEL CERTIFICAT

NIF Cognoms i nom

REPRESENTANT (només en cas d’entitats)

DADES IDENTIFICATIVES

Telèfon

DADES DE CONTACTE

DATA I SIGNATURA

Sol·licito el certificat expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda, per a la
presentació telemàtica de declaracions o qualssevol altres documents exigits per la normativa tributària, i
declaro que conec i accepto les condicions d’utilització.

El titular o representant

Sign.: Sr./Sra.  .........................................................................

Codi postal

TelèfonPortaPisEsc.Número

Província/país

Carrer/pl./av. Nom de la via pública

Municipi Codi postal

TelèfonPortaPisEsc.Número

Província/país

FÀBRICA NACIONAL

DE MONEDA I TIMBRE Agència Tributària

Adreça electrònicaFax

Exemplar per a l’Agència Estatal d’Administració Tributària

LEGITIMACIÓ: Jo, Sr./Sra. ................................................................................................, notari/ària de l’Il·lustre
Col·legi de .........................................................., amb residència a .........................., DONO FE: que considero
legítima la signatura precedent del Sr./de la Sra. ......................................................................................., amb
DNI .........................., perquè l’ha fet davant meu, i a qui identifico per .................................................................
i jutjo amb capacitat, que actua en nom i dret propis, o en representació de ...................................................
...........................................................................................................................................................................
en virtut de ........................................................................................................................................................

Data:

El notari/La notària:

ANNEX II
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FÀBRICA NACIONAL

DE MONEDA I TIMBRE
Agència Tributària

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT

CODI DE SOL·LICITUD:

NIF Cognomsi nom o raó social

Carrer/pl./av. Nom de la vIa pública

Municipi

TITULAR DEL CERTIFICAT

NIF Cognoms i nom

REPRESENTANT (només en cas d’entitats)

DADES IDENTIFICATIVES

Telèfon

DADES DE CONTACTE

DATA I SIGNATURA

Sol·licito el certificat expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda, per a la
presentació telemàtica de declaracions o qualssevol altres documents exigits per la normativa tributària, i
declaro que conec i accepto les condicions d’utilització.

El titular o representant

Sign.: Sr./Sra.  .........................................................................

Codi postal

TelèfonPortaPisEsc.Número

Província/país

Carrer/pl./av. Nom de la via pública

Municipi Codi postal

TelèfonPortaPisEsc.Número

Província/país

Adreça electrònicaFax

LEGITIMACIÓ: Jo, Sr./Sra. .............................................................................................., notari/ària de l’Il·lustre
Col·legi de .........................................................., amb residència a ........................., DONO FE: que considero
legítima la signatura precedent del Sr./ de la Sra. ........................................................................................, amb
DNI ........................., perquè l’ha fet davant meu, i a qui identifico per ..................................................................
i jutjo amb capacitat, que actua en nom i dret propis, o en representació de ...................................................
...........................................................................................................................................................................
en virtut de ........................................................................................................................................................

Data:

El notari/La notària:

Exemplar per a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda

ANNEX II
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FÀBRICA NACIONAL

DE MONEDA I TIMBRE Agència Tributària

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT

CODI DE SOL·LICITUD:

NIF Cognoms i nom o raó social

Carrer/pl./av. Nom de la via pública

Municipi

TITULAR DEL CERTIFICAT

NIF Cognoms i nom

REPRESENTANT (només en cas d’entitats)

DADES IDENTIFICATIVES

Telèfon

DADES DE CONTACTE

DATA I SIGNATURA

Sol·licito el certificat expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda, per a la
presentació telemàtica de declaracions o qualssevol altres documents exigits per la normativa tributària, i
declaro que conec i accepto les condicions d’utilització.

El titular o representant

Sign.: Sr./Sra. .........................................................................

Codi postal

TelèfonPortaPisEsc.Número

Província/país

Carrer/pl./av. Nom de la via pública

Municipi Codi postal

TelèfonPortaPisEsc.Número

Província/país

Adreça electrònicaFax

LEGITIMACIÓ: Jo, Sr./Sra. ............................................................................................, notari/ària de l’Il·lustre
Col·legi de .........................................................., amb residència a .........................., DONO FE: que considero
legítima la signatura precedent del Sr./de la Sra.. ......................................................................................, amb
DNI .........................., perquè l’ha fet davant meu, i a qui identifico per .................................................................
i jutjo amb capacitat, que actua en nom i dret propis, o en representació de ...................................................
...........................................................................................................................................................................
en virtut de ........................................................................................................................................................

Data:

El notari/La notària:

Exemplar per al notari

ANNEX II
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FÀBRICA NACIONAL

DE MONEDA I TIMBRE
Agència Tributària

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT

CODI DE SOL·LICITUD:

NIF Cognoms i nom o raó social

Carrer/pl./av. Nom de la via pública

Municipi

TITULAR DEL CERTIFICAT

NIF Cognoms i nom

REPRESENTANT (només en cas d’entitats)

DADES IDENTIFICATIVES

Telèfon

DADES DE CONTACTE

DATA I SIGNATURA

Sol·licito el certificat expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda, per a la
presentació telemàtica de declaracions o qualssevol altres documents exigits per la normativa tributària, i
declaro que conec i accepto les condicions d’utilització.

El titular o representant

Sign.: Sr./Sra.  .........................................................................

Codi postal

TelèfonPortaPisEsc.Número

Província/país

Carrer/pl./av. Nom de la via pública

Municipi Codi postal

TelèfonPortaPisEsc.Número

Província/país

Adreça electrònicaFax

LEGITIMACIÓ: Jo, Sr./Sra. ............................................................................................, notari/ària de l’Il·lustre
Col·legi de .........................................................., amb residència a .........................., DONO FE: que considero
legítima la signatura precedent del Sr./de la Sra.. ......................................................................................, amb
DNI .........................., perquè l’ha fet davant meu, i a qui identifico per .................................................................
i jutjo amb capacitat, que actua en nom i dret propis, o en representació de ...................................................
...........................................................................................................................................................................
en virtut de ........................................................................................................................................................

Data:

El notari/La notària:

Exemplar per a l’interessat

ANNEX II
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ANNEX II

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS SISTEMES ELECTRÒNICS, INFORMÀTICS I  TELEMÀTICS PER A
L’OBTENCIÓ DE CERTIFICATS QUE HA D’EXPEDIR LA FÀBRICA NACIONAL DE MONEDA I TIMBRE-REIAL CASA
DE LA MONEDA EN LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE DECLARACIONS O QUALSSEVOL ALTRES DOCUMENTS
EXIGITS PER LA NORMATIVA TRIBUTÀRIA.

Aspectes generals i normativa aplicable.

1.- La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM) ha de procedir a l’expedició
dels certificats X.509.V3 a tots els interessats que n’hagin formulat la sol·licitud i acceptin aquestes condicions
d’utilització.

2.- L’expedició de certif icats i l ’anotació al registre corresponent per l’FNMT-RCM atorga als interessats la
condició de titulars dels sistemes de comunicació i subministrament de dades relatives a les declaracions, a través
de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i  telemàtics.

3.- L’adquisició de la condició de titular del certificat al qual es refereix el número 2 anterior no suposa, en cap
cas, que els titulars esmentats compleixen els requisits que exigeix la normativa tributària per poder presentar
declaracions a través dels sistemes electrònics assenyalats, i és competència dels òrgans de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària la valoració i la qualificació a aquests efectes.

4.- L’FNMT-RCM  ha d’actuar en col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, que, sens perjudici
de la resta de les seves competències, ha de fer funcions d’identificació i de recollida de dades dels interessats per
traslladar-les a l’FNMT-RCM.

5.- Els interessats en la presentació telemàtica de declaracions o declaracions liquidacions o qualssevol altres
documents exigits per la normativa tributària es poden dirigir a les delegacions o administracions de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària a l’efecte de formalitzar les seves sol·licituds i demanar la informació necessària
sobre els sistemes electrònics de presentació.

5 bis.- La funció d’identificació i signatura del model de sol·licitud, un cop obtingut el codi de sol·licitud de certificat
de l’FNMT-RCM, es pot fer per compareixença davant notari.

6.- En relació amb els certificats expedits per l’FNMT-RCM, l’Agència Estatal d’Administració Tributària té la
condició d’usuari d’aquests certificats, sens perjudici que altres administracions públiques i els seus organismes
públics tinguin la condició esmentada d’acord amb les seves competències respectives.

Característiques tècniques dels equips dels interessats i informació.

7.- L’FNMT-RCM no facilita informació sobre els processos tècnics de producció i expedició de certificats, que tenen
la condició de confidencials, sens perjudici del que s’ordeni per resolució judicial o administrativa.

8.- El certificat que ha d’expedir l’FNMT-RCM té les característiques següents:

El format del cert i f icat ut i l i tzat es basa en la versió 3 de la recomanació X.509 de l ’ ITU-T (International
Telecomunications Union-Telecomunication).

Entre altres, conté:

• Dades d’identificació del titular: NIF, cognoms i nom o raó social.
• En el cas d’entitats, dades d’identificació de la persona autoritzada a utilitzar el certificat.
• Número de sèrie del certificat.
• Data de concessió del certificat.
• Data d’expiració del certificat.
• Clau pública del titular del certificat, i
• Signatura digital de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda.

Aquest conjunt de dades juntament amb la clau privada emmagatzemada en el navegador/servidor Web del titular
del certificat permet garantir que, utilitzades per a funcions d’obtenció de signatures digitals i xifratge, les connexions



Suplement núm. 9 Dimecres 16 maig 2001 931

entre navegadors i servidors Web s’efectuen amb autenticitat, confidencialitat, integritat i no repudi dels missatges
signats i intercanviats.

L’emissió i la signatura del certificat d’identitat del titular l’ha de fer la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial
Casa de la Moneda, amb la formulació següent: FNMT Classe 2 CA.

Règim de les condicions d’utilització.

9.- Els interessats queden obligats a la veracitat i certesa sobre les dades i els documents que aportin a les seves
sol·licituds, i han d’acreditar els que es considerin essencials per a l’expedició dels certificats, sens perjudici del
que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva
normativa de desplegament.

10.- L’FNMT-RCM ha de procedir, si s’escau, a publicar els fitxers públics, o a modificar els existents respecte de les
dades que rebi relacionades amb el desenvolupament de l’expedició i el registre de certificats, a l’efecte de garantir
als interessats i usuaris els drets derivats de la legislació assenyalada, i en especial els drets d’accés, rectificació i,
si s’escau, cancel·lació.

11.- Les comunicacions de dades entre la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda i l’Agència
Estatal d’Administració Tributària s’han  d’ajustar en tot al que preveuen els articles 11 i 21 de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la seva normativa de desplegament,
sens perjudici del que disposa l’article 112.4 de la Llei general tributària.

12.- Els certificats expedits per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda es poden utilitzar
per a la presentació telemàtica de declaracions, quan una norma de l’Administració tributària ho prevegi. També
es poden utilitzar per efectuar altres comunicacions telemàtiques amb l’Administració tributària quan aquesta
ho admeti. Aquests certificats tenen el caràcter de personals i intransferibles, sens perjudici dels supòsits de
representació d’acord amb la legislació aplicable. Qualsevol altre ús diferent s’ha de fer sota la responsabilitat
exclusiva de qui l’utilitzi.

13.- Poden sol·licitar l’expedició de certificats titularitat de persones o entitats jurídiques els seus representants
legals o les persones que acreditin un poder especial de representació per fer-ho.

14.- Els titulars han de comunicar, com més aviat millor, qualsevol modificació de les dades proporcionades per
obtenir els certificats. Es considera domicili a efectes de les notificacions que hagi de practicar l’FNMT-RCM el que
han assenyalat els interessats en les seves sol·licituds.

15.- Revocació de certificats.

a) L’FNMT-RCM ha de revocar els certificats atorgats als usuaris en els casos següents:

• Quan ho sol·liciti el titular del certificat directament a l’FNMT-RCM o, en el cas d’entitats, a través del seu
representant.

• Quan ho ordeni una resolució judicial o administrativa.
• Quan s’hagi produït la mort del titular del certificat.
• Quan s’extingeixi l’entitat.
• Quan s’hagin extraviat les autoritzacions o se n’hagi produït la privació il·legal o fraudulenta.
• Quan hagi finalitzat el termini de vigència de la inscripció.

b) Quan cessi la representació a l’empara de la qual s’hagi sol·licitat i obtingut un certificat expedit per l’FNMT-RCM,
l’entitat afectada, a través del seu nou representant, en el termini de 30 dies, ha de posar en coneixement de l’FNMT-
RCM aquesta circumstància perquè es procedeixi a revocar el certificat original i a expedir, si se sol·licita, un nou
certificat.

La comunicació d’aquest cessament a l’FNMT-RCM perquè es procedeixi a revocar el certificat també la pot efectuar
el representant que el va sol·licitar i obtenir.

c) La revocació té efecte des de la data en què s’hagi notificat fefaentment a l’FNMT-RCM la sol·licitud del titular, el
fet de la mort, la resolució judicial o administrativa o l’extraviament o la privació il·legal o fraudulenta.

En el cas de transcurs del termini de vigència de la inscripció, l’extinció es produeix des de la data en què s’acabi el
termini, sense necessitat de notificació a aquest efecte per part del titular ni de l’FNMT-RCM.
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d) El procediment per revocar el certificat està recollit en l’Ordre de 28 de febrer de 2000, per la qual s’estableixen
les condicions generals i el procediment per a la renovació i la revocació del certificat d’usuari X.509 V3 expedit per
l’FNMT-RCM.

e) L’FNMT-RCM es reserva el dret a no expedir i a revocar els certificats en els casos de força major en els termes
que preveu la legislació aplicable.

16.- Responsabilitat de les parts.

a) La responsabilitat per ús indegut dels certificats correspon als usuaris i als titulars.

b) L’FNMT-RCM respon de l’exercici de les seves funcions als efectes presents de conformitat amb el que estableix
la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sens perjudici dels
casos de concurrència de responsabilitat d’altres òrgans o entitats dependents o vinculades de les administracions
públiques.

Contra els actes o les resolucions derivats del desenvolupament de l’expedició de certificats i registre d’usuaris es
pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes des de la notificació, davant del
director general de l’FNMT-RCM.

17.- Les prestacions que efectuï l’FNMT-RCM en l’exercici de les seves funcions en l’expedició de certificats i regis-
tre d’usuaris no generen cap cost econòmic per als interessats, sens perjudici de l’aranzel notarial que, per la legiti-
mació efectuada, es pugui meritar.


