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haguessin perdut llocs en l’escalafó per aplicació de la
normativa anterior mantenen aquestes limitacions.
Disposició addicional segona. Escalafonament i antiguitat dels militars de carrera afectats per la disposició
addicional vuitena de la Llei 17/1999, de 18 de maig.
Als suboficials afectats per la disposició addicional
vuitena de la Llei 17/1999, de 18 de maig, en ascendir
a tinent, se’ls ha de reconèixer l’antiguitat i el temps
de serveis des de la data d’entrada en vigor de la Llei
17/1999, de 18 de maig, i els efectes econòmics des
de la data d’ascens.
L’ordre d’escalafó en la situació de reserva dels suboficials que hagin ascendit a tinent per aplicació de la
disposició addicional vuitena de la Llei 17/1999, de 18
de maig, s’ha de fixar segons l’ordre jeràrquic de l’ocupació assolida en la situació administrativa de servei
actiu, i dins de cada ocupació, per l’antiguitat que s’hi
tingui.
Disposició transitòria primera. Normes d’avaluació i
classificació.
Les Normes per a l’avaluació i la classificació del personal militar professional, aprovades per l’Ordre ministerial 24/1992, de 30 de març, les Instruccions que
la despleguen, així com l’Ordre ministerial 65/1996,
de 27 de març, que estableix el nombre màxim de cicles
en què es pot ser avaluat per a l’ascens per elecció,
en la redacció feta per l’Ordre ministerial 159/1998,
de 30 de juny, continuen en vigor fins que s’aprovin
noves disposicions sobre això.
Disposició transitòria segona. Temps mínims de serveis, de comandament i de funció.
Els temps mínims de serveis, de comandament i de
funció que s’exigeixen per ascendir a l’ocupació militar
immediatament superior a la que es tingui en el moment
que entri en vigor aquest Reglament són els que especifica el Reglament general d’avaluacions, classificacions
i ascensos del personal militar professional, aprovat pel
Reial decret 1622/1990, de 14 de desembre, si en deriva un benefici per a l’ascens.
Quan els temps mínims de comandament o de funció
per a l’ascens s’exigeixin entre dues ocupacions militars
consecutives, i aquests ja s’hagin complert o es compleixin en el moment que entri en vigor aquest Reglament, són els que especifica el Reglament general d’avaluacions, classificacions i ascensos del personal militar
professional, aprovat pel Reial decret 1622/1990, de 14
de desembre, si en deriva un benefici per a l’ascens.
Disposició transitòria tercera. Amortització de vacants.
Els excedents que hi hagi en qualsevol ocupació militar per qualsevol causa, inclosa la modificació de les
plantilles reglamentàries, s’han d’amortitzar, i no s’han
de donar a l’ascens les vacants següents:
a) En les ocupacions militars de les categories d’oficials generals, la primera que es produeixi de cada dues.
b) En les ocupacions militars restants, la primera
que es produeixi de cada tres.
Disposició transitòria quarta. Accés a una relació de
caràcter permanent.
Durant els anys 2001 i 2002, per participar en els
processos de selecció per accedir a la relació de serveis
de caràcter permanent es requereix un temps de serveis
de nou anys com a mínim, complerts l’1 de gener de
l’any de la convocatòria i les altres condicions que s’es-

2411

tableixin, sense que durant aquell període siguin aplicables els requisits que assenyala l’article 96 de la Llei
17/1999, de 18 de maig.

MINISTERI D’HISENDA
18979 ORDRE de 10 d’octubre de 2001 per la qual
s’aprova el model 309 de declaració liquidació no periòdica, en pessetes i en euros,
de l’impost sobre el valor afegit. («BOE» 245,
de 12-10-2001.)
L’Ordre de 30 de desembre de 1992 («Butlletí Oficial
de l’Estat» del 31) va aprovar, entre altres, el model 309
de declaració liquidació no periòdica de l’impost sobre
el valor afegit.
L’Ordre de 30 de gener de 2001 («Butlletí Oficial
de l’Estat» d’1 de febrer) va aprovar, entre altres, el model
309 de declaració liquidació no periòdica de l’impost
sobre el valor afegit en euros.
L’aprovació d’aquesta Ordre es justifica per l’adequació necessària dels models de declaració liquidació
esmentats a la nova redacció de l’article 71 del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovada pel Reial
decret 1082/2001, de 5 d’octubre, pel qual es modifiquen el Reglament de l’impost sobre el valor afegit,
aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre; el Reial decret 1041/1990, de 27 de juliol, pel
qual es regulen les declaracions censals que han de presentar a efectes fiscals els empresaris, els professionals
i altres obligats tributaris, i el Reial decret 2027/1995,
de 22 de desembre, pel qual es regula la declaració
anual d’operacions amb terceres persones i es modifiquen els requisits per a la presentació de declaracions
en euros. En efecte, aquest Reial decret 1082/2001
incorpora un nou número 7è a l’apartat 7 de l’article 71
del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, d’acord
amb el qual han de presentar la declaració liquidació
especial de caràcter no periòdic, a més de les persones
que figuren als apartats anteriors del precepte, «qualssevol altres subjectes passius per als quals ho determini
així una ordre del ministre d’Hisenda».
Així mateix, aquest Reial decret introdueix una nova
disposició addicional cinquena al Reglament de l’impost
sobre el valor afegit, relativa als procediments administratius i judicials d’execució forçosa. Aquest precepte
preveu que, en els casos de lliuraments de béns o prestacions de serveis subjectes a l’impost sobre el valor
afegit que es duguin a terme en el marc dels procediments esmentats, quan l’adjudicatari exerceixi les
facultats que el precepte li reconeix, ha de fer la declaració i l’ingrés de la quota del tribut esmentat a través
del model de declaració liquidació especial de caràcter
no periòdic que regula l’apartat 7 de l’article 71 del Reglament de l’impost sobre el valor afegit.
Per tot això, i fent ús de les autoritzacions que contenen l’article 167 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit; l’article 71 del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial
decret 1624/1992, de 29 de desembre, i l’article 33
de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l’euro, i del que estableix l’article 2 del Reial
decret 557/2000, de 27 d’abril, de reestructuració dels
departaments ministerials («Butlletí Oficial de l’Estat» del
28), en virtut del qual correspon al Ministeri d’Hisenda
exercir les competències fins ara atribuïdes al Ministeri
d’Economia i Hisenda a través dels òrgans als quals es
refereix l’apartat 1 de l’article esmentat, així com de les
restants que tinc conferides, disposo:
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Primer. Aprovació del model 309 en euros:
U. S’aprova el model 309, «Declaració liquidació no
periòdica de l’impost sobre el valor afegit en euros»,
que figura com a annex I d’aquesta Ordre, i que consta
de quatre exemplars: exemplar per al subjecte passiu,
exemplar per a l’Administració, exemplar per a l’entitat
de dipòsit i exemplar per a la matriculació. El número
de justificant que ha de figurar en el model en euros
esmentat és un número seqüencial els tres primers dígits
del qual s’ha de correspondre amb el codi 305.
Dos. Aquest model, l’han de presentar:
1r Les persones i les entitats que s’indiquen a continuació, en la mesura que facin adquisicions intracomunitàries de béns i estiguin identificades als efectes
de l’IVA perquè el seu volum d’adquisicions intracomunitàries hagi assolit el límit que estableix l’article 14 de
la Llei 37/1992, de l’impost sobre el valor afegit, o perquè hagin exercit l’opció que preveu el mateix article:
a) Subjectes passius acollits al règim especial de
l’agricultura, la ramaderia i la pesca, quan es tracti d’adquisicions intracomunitàries de béns destinats a exercir
l’activitat sotmesa a aquest règim.
b) Subjectes passius que exclusivament facin operacions que no originen el dret a la deducció total o
parcial de l’impost.
c) Persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o professionals.
2n Els subjectes passius acollits al règim especial
de l’agricultura, la ramaderia i la pesca, quan en l’exercici
de la seva activitat facin lliuraments de béns immobles
subjectes i no exempts de l’impost sobre el valor afegit,
així com quan resultin ser subjectes passius d’aquest
tribut, d’acord amb el que disposa l’article 84, apartat
u, número 2n, de la Llei que el regula.
3r Els subjectes passius de l’impost sobre el valor
afegit que tributin en el règim especial del recàrrec d’equivalència i que estiguin obligats al pagament d’aquest
impost i del recàrrec esmentat per les adquisicions intracomunitàries de béns que facin, així com en els casos
que preveu l’article 84, apartat u, número 2n, de la
Llei 37/1992. De la mateixa manera, han de presentar
el model esmentat els subjectes passius que duguin a
terme exclusivament activitats a les quals sigui aplicable
el règim especial del recàrrec d’equivalència, quan facin
operacions en relació amb les quals hagin exercit la
renúncia a aplicar l’exempció que preveuen l’article 20,
apartat dos, de la Llei 37/1992, i l’article 8, apartat
1, del seu Reglament.
4t Les persones o les entitats que no tinguin la condició d’empresaris o professionals i duguin a terme adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous,
a títol onerós.
5è Els adjudicataris, en els procediments administratius o judicials d’execució forçosa, que tinguin la condició d’empresaris o professionals de l’impost sobre el
valor afegit, que estiguin facultats per presentar, en nom
del subjecte passiu d’aquest tribut i per compte d’ell,
la declaració liquidació corresponent i per ingressar l’impost resultant de l’operació d’adjudicació, en els termes
que preveu la disposició addicional cinquena del Reglament de l’impost sobre el valor afegit.
6è Els subjectes passius de l’impost sobre el valor
afegit per als quals es determini.
Segon. Aprovació del model 309 en pessetes:
U. S’aprova el model 309, «Declaració liquidació no
periòdica de l’impost sobre el valor afegit en pessetes»,
que figura com a annex II d’aquesta Ordre, i que consta
de quatre exemplars: exemplar per al subjecte passiu,
exemplar per a l’Administració, exemplar per a l’entitat
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de dipòsit i exemplar per a la matriculació. El número
de justificant que ha de figurar en aquest model en pessetes és un número seqüencial els tres primers dígits
del qual s’han de correspondre amb el codi 309.
Dos. Aquest model, l’han de presentar les mateixes
persones i entitats que les que figuren en el número
dos de l’apartat anterior quan facin la declaració liquidació no periòdica en la unitat de compte pessetes.
Tercer. Opció per presentar el model en euros:
U. El model en euros que aprova aquesta Ordre,
el poden presentar els subjectes passius de l’impost
sobre el valor afegit sempre que, quan es tracti de subjectes passius obligats a portar la comptabilitat mercantil
d’acord amb el Codi de comerç o la legislació específica
que els sigui aplicable, o llibres i registres fiscals, hagin
optat per expressar en euros les anotacions als llibres
de comptabilitat o als llibres que exigeix la normativa
fiscal. En el cas de subjectes passius que no estiguin
obligats a portar la comptabilitat d’acord amb el Codi
de comerç o la legislació específica que els sigui aplicable, ni estiguin obligats a portar cap llibre o registre
fiscal, no s’exigeixen requisits especials per poder presentar en euros la seva declaració.
Dos. L’exercici de l’opció per presentar els models
en euros es considera fet mitjançant la simple presentació del model en euros que aprova aquesta Ordre.
L’exercici de l’opció esmentada no requereix una
manifestació expressa addicional en aquest sentit.
Tres. L’opció de fer servir els models en euros té
caràcter irrevocable i inclou totes les declaracions d’un
mateix impost que hagi de presentar el subjecte passiu
una vegada feta l’opció. A partir d’aquell moment no
es poden fer servir els models de declaració en pessetes
degudament aprovats o que s’aprovin relatius a aquest
impost, llevat que es produeixi la revocació de l’opció
per expressar en euros les anotacions als llibres de comptabilitat, en els casos excepcionals, degudament justificats, als quals es refereix l’apartat tres de l’article 27
de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l’euro («Butlletí Oficial de l’Estat» del 18), i
que s’esmenten al Reial decret 2814/1998, de 23 de
desembre, pel qual s’aproven les normes sobre aspectes
comptables de la introducció de l’euro («Butlletí Oficial
de l’Estat» del 24). En aquest cas, aquesta situació s’ha
de comunicar a la delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o a les administracions que en
depenguin en la demarcació territorial de la qual tingui
el domicili fiscal el subjecte passiu.
Quart. Lloc de presentació dels models 309 en
euros i en pessetes.—L’import de la quota líquida resultant de la declaració liquidació s’ha d’ingressar en el
moment en què es presenti a l’entitat de dipòsit que
presta el servei de caixa a la delegació de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària o a l’administració de
l’Agència en la demarcació de la qual tingui el domicili
fiscal qui està obligat a fer el pagament, i s’ha d’adjuntar
a la declaració una fotocòpia acreditativa del número
d’identificació fiscal, si aquesta no porta adherides les
etiquetes identificatives subministrades a aquest efecte
per l’Agència Estatal d’Administració Tributària. No obstant això, en els casos de lliuraments de béns i prestacions de serveis fets en el marc dels procediments
administratius i judicials d’execució forçosa a què es refereix la disposició addicional sisena de la Llei de l’impost
sobre el valor afegit, si l’adjudicatari no té etiquetes identificatives del subjecte passiu, no cal aportar la fotocòpia
de la targeta o del document acreditatiu del número
d’identificació fiscal del subjecte passiu.
L’entitat de dipòsit esmentada en el paràgraf anterior
ha de remetre a la dependència o la secció d’informàtica
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tributària que correspongui l’exemplar per a l’Administració.
Cinquè. Termini de presentació dels models 309 en
euros i en pessetes.—La presentació de la declaració liquidació i l’ingrés que en resulti s’ha de fer en els vint
primers dies naturals dels mesos d’abril, juliol i octubre.
La corresponent a l’últim període de liquidació s’ha de
presentar durant els trenta primers dies naturals del mes
de gener de l’any següent.
Els venciments que coincideixin amb dissabte o un
dia inhàbil es consideren traslladats al primer dia hàbil
següent.
S’exceptuen del que s’ha esmentat les declaracions
liquidacions corresponents a adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous, cas en el qual el
termini de presentació d’aquest model és de trenta dies
des que es faci l’operació i, en qualsevol cas, abans de
la matriculació definitiva dels mitjans de transport
esmentats. Per a la matriculació del vehicle s’exigeix als
adquirents de mitjans de transport nous esmentats a
l’article 13, número 2n, de la Llei de l’impost sobre el
valor afegit que presentin l’exemplar per a la matriculació
d’aquest model amb la casella d’ingrés validada degudament.
Si es tracta de procediments judicials o administratius
d’execució forçosa, el termini de presentació és d’un
mes a comptar del pagament de l’import de l’adjudicació.
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lució, en el cas de declaracions liquidacions extemporànies i complementàries, i per la qual s’estableix l’obligació de fer servir models en euros a partir de l’1
de gener de 2002 («Butlletí Oficial de l’Estat» de 3
d’agost).
Disposició derogatòria única.
Des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre queden
derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’hi oposin, i en particular:
1. L’Ordre de 30 de desembre de 1992 («Butlletí
Oficial de l’Estat» del 31), pel que fa a l’aprovació del
model 309 de declaració liquidació no periòdica de l’impost sobre el valor afegit.
2. L’Ordre de 30 de gener de 2001 («Butlletí Oficial
de l’Estat» d’1 de febrer), pel que fa a l’aprovació del
model 309 de declaració liquidació no periòdica de l’impost sobre el valor afegit en euros.
No obstant això, es pot continuar fent servir els
models 309, en pessetes i en euros, que aproven les
ordres esmentades en el paràgraf anterior, per a les
declaracions que es presentin fins al 31 de desembre
de 2001, llevat dels casos que preveu l’apartat primer,
número dos, 5è, d’aquesta Ordre. En aquest últim cas,
s’han de fer servir els models que aprova aquesta Ordre
per a la liquidació i l’ingrés de l’impost sobre el valor
afegit.

Disposició addicional única.
Disposició final única.
A partir de l’1 de gener de 2002 no es pot presentar
la declaració liquidació no periòdica de l’impost sobre
el valor afegit, model 309, en pessetes. Des de la data
esmentada, els subjectes passius han de fer servir necessàriament el model 309 en euros aprovat i que vigeixi
en el moment de la presentació de la declaració.
El que s’ha esmentat s’entén sens perjudici del que
disposa l’apartat dotzè de l’Ordre de 27 de juliol de 2001,
per la qual s’aproven els models 043, 044, 045, 181,
182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 i 651 en
euros, així com el model 777, document d’ingrés o devo-

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.
Madrid, 10 d’octubre de 2001.
MONTORO ROMERO
Ims. Srs. Director General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i Director General de Tributs.
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ANNEX I

Impost sobre
el valor afegit

Agència Tributària
Delegació de/d’
Administració de/d’

Model

309

DECLARACIÓ LIQUIDACIÓ

Codi Administració

(1)

Identificació

(2)

Exercici---

Període---

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa
Espai reservat per a la numeració
per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o raó social

Carrer/Plaça/Av.

Domicili fiscal, nom via pública

Número

Pis

Porta

Subjecte passiu acollit al règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca --------------------------------------------Subjecte passiu acollit al règim especial del recàrrec d’equivalència -------------------------------------------------------------Subjecte passiu sense dret a deducció (article 14.u, 2n, Llei de l’IVA) ----------------------------------------------------------Persona jurídica no empresari o professional ---------------------------------------------------------------------------------------------Persona física no empresari o professional ------------------------------------------------------------------------------------------------Altres situacions tributàries no previstes anteriorment ----------------------------------------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adquisició intracomunitària de béns --------------------------------------------------------------------------------------------------------Adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous ----------------------------------------------------------------------------Inversió subjecte passiu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lliuraments de béns d’inversió de naturalesa immobiliària ---------------------------------------------------------------------------Lliuraments de béns i prestacions de serveis en procediments administratius i judicials d’execució forçosa ----------Altres casos no previstos anteriorment -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Embarcacions
Aeronaus

Fet
imposable
Característiques
i dades tècniques (6)

Vehicles

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(5)

NIF

Cognoms i nom o raó social

País

Tipus

Marca

Model (denominació comercial)

Núm. identificació (bastidor)

Classificació
Tipus-model

Fabricant

Eslora màxima

Identificació (núm. construcció)

Marca-Tipus-Model

Fabricant
Núm. sèrie

Any fabricació

Pes màxim envol (en kg)

Base imposable

{

(7)

Règim general

Liquidació

Telèfon

Província

Transmitent (3)

Municipi

Esc.

Situació
tributària (4)

Codi postal

Recàrrec equivalència

{

Tipus %
02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Si aquesta declaració és complementària d’una altra declaració anterior corresponent al mateix concepte,
exercici i període, indiqueu-ho marcant amb una «X» aquesta casella.

22
23
24

En aquest cas, consigneu a continuació el número de justificant identificatiu de la declaració anterior.

de/d’

de

Signatura

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Ingrés (10)

Núm. de justificant

Declaració complementària
,

Quota

01

Total quota meritada ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 ) ------------------------------------------Per deduir (exclusivament en cas de declaració complementària): resultat de l’anterior o les anteriors declaracions del mateix concepte, exercici i període ---Resultat per ingressar ( 22 - 23 ) ----------------------------------------------------------------------Declaració
Obligat
tributari (9) complementària (8)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Meritació

NO PERIÒDICA EN EUROS

Ingrés fet a favor del TRESOR PÚBLIC, compte restringit de la Delegació de l’AEAT, per a la
RECAPTACIÓ dels TRIBUTS

Import:

I

Exemplar per al subjecte passiu
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Impost sobre
el valor afegit

Agència Tributària
Delegació de/d’
Administració de/d’

2415

Model

309

DECLARACIÓ LIQUIDACIÓ

Codi Administració

(1)

Identificació

(2)

Exercici---

Període---

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa
Espai reservat per a la numeració
per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o raó social

Carrer/Plaça/Av.

Domicili fiscal, nom via pública

Número

Pis

Porta

Subjecte passiu acollit al règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca --------------------------------------------Subjecte passiu acollit al règim especial del recàrrec d’equivalència -------------------------------------------------------------Subjecte passiu sense dret a deducció (article 14.u, 2n, Llei de l’IVA) ----------------------------------------------------------Persona jurídica no empresari o professional ---------------------------------------------------------------------------------------------Persona física no empresari o professional ------------------------------------------------------------------------------------------------Altres situacions tributàries no previstes anteriorment ----------------------------------------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adquisició intracomunitària de béns --------------------------------------------------------------------------------------------------------Adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous ----------------------------------------------------------------------------Inversió subjecte passiu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lliuraments de béns d’inversió de naturalesa immobiliària ---------------------------------------------------------------------------Lliuraments de béns i prestacions de serveis en procediments administratius i judicials d’execució forçosa ----------Altres casos no previstos anteriorment -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Embarcacions
Aeronaus

Fet
imposable
Característiques
i dades tècniques (6)

Vehicles

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(5)

NIF

Cognoms i nom o raó social

País

Tipus

Marca

Model (denominació comercial)

Núm. identificació (bastidor)

Classificació
Tipus-model

Fabricant

Eslora màxima

Identificació (núm. construcció)

Marca-Tipus-Model

Fabricant
Núm. sèrie

Any fabricació

Pes màxim envol (en kg)

Base imposable

{

(7)

Règim general

Liquidació

Telèfon

Província

Transmitent (3)

Municipi

Esc.

Situació
tributària (4)

Codi postal

Recàrrec equivalència

{

Tipus %

Quota

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Total quota meritada ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 ) ------------------------------------------Per deduir (exclusivament en cas de declaració complementària): resultat de l’anterior o les anteriors declaracions del mateix concepte, exercici i període ---Resultat per ingressar ( 22 - 23 ) ----------------------------------------------------------------------Si aquesta declaració és complementària d’una altra declaració anterior corresponent al mateix concepte,
exercici i període, indiqueu-ho marcant amb una «X» aquesta casella.

23
24

Núm. de justificant

Declaració complementària
,

22

En aquest cas, consigneu a continuació el número de justificant identificatiu de la declaració anterior.

de/d’

de

Signatura

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Ingrés (10)

Declaració
Obligat
tributari (9) complementària (8)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Meritació

NO PERIÒDICA EN EUROS

Ingrés fet a favor del TRESOR PÚBLIC, compte restringit de la Delegació de l’AEAT, per a la
RECAPTACIÓ dels TRIBUTS

Import:

I

Exemplar per a l’Administració
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Dijous 1 novembre 2001

Impost sobre
el valor afegit

Agència Tributària
Delegació de/d’
Administració de/d’

Suplement núm. 16

Model

309

DECLARACIÓ LIQUIDACIÓ

Codi Administració

(1)

Identificació

(2)

Període---

Espai reservat per a la numeració
per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o raó social

Codi postal

Domicili fiscal, nom via pública

Número

Municipi

Esc.

Pis

Porta

Telèfon

Província

NIF

Cognoms i nom o raó social

País

Liquidació

(7)

Característiques
i dades tècniques (6)

Fet
imposable

(5)

Situació
tributària (4)

Transmitent (3)

Exercici---

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

Carrer/Plaça/Av.

Si aquesta declaració és complementària d’una altra declaració anterior corresponent al mateix concepte,
exercici i període, indiqueu-ho marcant amb una «X» aquesta casella.

Núm. de justificant

Declaració complementària
,

En aquest cas, consigneu a continuació el número de justificant identificatiu de la declaració anterior.

de/d’

de

Signatura

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Ingrés (10)

Declaració
Obligat
tributari (9) complementària (8)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Meritació

NO PERIÒDICA EN EUROS

Ingrés fet a favor del TRESOR PÚBLIC, compte restringit de la Delegació de l’AEAT, per a la
RECAPTACIÓ dels TRIBUTS

Import:

I

Exemplar per a l’entitat de dipòsit

Suplement núm. 16
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Impost sobre
el valor afegit

Agència Tributària
Delegació de/d’
Administració de/d’
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Model

309

DECLARACIÓ LIQUIDACIÓ

Codi Administració

(1)

Identificació

(2)

Exercici---

Període---

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa
Espai reservat per a la numeració
per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o raó social

Carrer/Plaça/Av.

Domicili fiscal, nom via pública

Número

Pis

Porta

Subjecte passiu acollit al règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca --------------------------------------------Subjecte passiu acollit al règim especial del recàrrec d’equivalència -------------------------------------------------------------Subjecte passiu sense dret a deducció (article 14.u, 2n, Llei de l’IVA) ----------------------------------------------------------Persona jurídica no empresari o professional ---------------------------------------------------------------------------------------------Persona física no empresari o professional ------------------------------------------------------------------------------------------------Altres situacions tributàries no previstes anteriorment ----------------------------------------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adquisició intracomunitària de béns --------------------------------------------------------------------------------------------------------Adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous ----------------------------------------------------------------------------Inversió subjecte passiu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lliuraments de béns d’inversió de naturalesa immobiliària ---------------------------------------------------------------------------Lliuraments de béns i prestacions de serveis en procediments administratius i judicials d’execució forçosa ----------Altres casos no previstos anteriorment -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Embarcacions
Aeronaus

Fet
imposable
Característiques
i dades tècniques (6)

Vehicles

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(5)

NIF

Cognoms i nom o raó social

País

Tipus

Marca

Model (denominació comercial)

Núm. identificació (bastidor)

Classificació
Tipus-model

Fabricant

Eslora màxima

Identificació (núm. construcció)

Marca-Tipus-Model

Fabricant
Núm. sèrie

Any fabricació

Pes màxim envol (en kg)

Base imposable

{

(7)

Règim general

Liquidació

Telèfon

Província

Transmitent (3)

Municipi

Esc.

Situació
tributària (4)

Codi postal

Recàrrec equivalència

{

Tipus %

Quota

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Total quota meritada ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 ) ------------------------------------------Per deduir (exclusivament en cas de declaració complementària): resultat de l’anterior o les anteriors declaracions del mateix concepte, exercici i període ---Resultat per ingressar ( 22 - 23 ) ----------------------------------------------------------------------Si aquesta declaració és complementària d’una altra declaració anterior corresponent al mateix concepte,
exercici i període, indiqueu-ho marcant amb una «X» aquesta casella.

23
24

Núm. de justificant

Declaració complementària
,

22

En aquest cas, consigneu a continuació el número de justificant identificatiu de la declaració anterior.

de/d’

de

Signatura

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Ingrés (10)

Declaració
Obligat
tributari (9) complementària (8)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Meritació

NO PERIÒDICA EN EUROS

Ingrés fet a favor del TRESOR PÚBLIC, compte restringit de la Delegació de l’AEAT, per a la
RECAPTACIÓ dels TRIBUTS

Import:

I

Exemplar per a la matriculació
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Suplement núm. 16

Impost sobre el
valor afegit

Instruccions
per emplenar
309 el model
Model

DECLARACIÓ LIQUIDACIÓ NO PERIÒDICA
EN EUROS

Aquest model s’ha d’emplenar a màquina, o amb bolígraf sobre una superfície dura, amb lletres majúscules.
L’exemplar per a la matriculació d’aquest model només s’ha de fer servir en els casos d’adquisicions intracomunitàries de
mitjans de transport nous per fer-ne la matriculació posterior.
Molt important: cal expressar tots els imports en euros.
D’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l’euro (BOE del 18), a partir
de l’1 de gener de 2002 el sistema monetari ha de fer servir exclusivament l’euro com a unitat de compte. En conseqüència, tots
els imports monetaris sol·licitats en el model 309 s’han d’expressar en euros, i s’ha de consignar a la banda esquerra de les
caselles corresponents la part entera i a la banda dreta la part decimal, que ha de constar de dos dígits en tots els casos.
Recordeu que per a la conversió de pessetes a euros s’ha de dividir l’import monetari en pessetes entre 166,386 (tipus de conversió). La quantitat resultant s’ha d’arrodonir per excés o per defecte al cèntim més pròxim. En el cas que s’obtingui una quantitat l’última xifra de la qual sigui exactament la meitat d’un cèntim, l’arrodoniment s’ha de fer al cèntim superior.
Exemples:
1. Import per convertir: 1.270.000 pessetes.
1r) Divisió entre el tipus de conversió: 1.270.000 / 166,386 = 7.632,85372567
2. Import per convertir: 8.750.000 pessetes.
1r) Divisió entre el tipus de conversió: 8.750.000 / 166,386 = 52.588,5591335

2n) Arrodoniment al cèntim més pròxim: 7.632,85 euros.
2n) Arrodoniment al cèntim més pròxim: 52.588,56 euros.

(1) Identificació
Si teniu etiquetes identificatives adheriu-ne una en l’espai reservat a aquest efecte en cadascun dels exemplars.
Si no teniu etiquetes, empleneu les dades d’identificació. En aquest cas el document s’ha de presentar conjuntament amb la fotocòpia de la targeta o el document acreditatiu del NIF.
En els casos de lliuraments de béns i prestacions de serveis fets en el marc dels procediments administratius i judicials d’execució
forçosa a què es refereix la disposició addicional sisena de la Llei de l’IVA, hi han de figurar les dades identificatives del subjecte
passiu de l’IVA corresponent a l’operació i no les de l’adjudicatari que presenta la declaració en nom o per compte del subjecte
passiu. En aquest cas, si l’adjudicatari no té etiquetes identificatives del subjecte passiu, no cal que aporti la fotocòpia de la targeta
o el document acreditatiu del NIF del subjecte passiu.

(2) Meritació
Exercici: s’han de consignar les quatre xifres de l’any al qual correspon la declaració.
Període: d’acord amb la taula següent:
1T = 1r trimestre
2T = 2n trimestre
3T = 3r trimestre
4T = 4t trimestre
En els casos d’adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous i en els lliuraments de béns i prestacions de serveis fets
en el marc dels procediments administratius i judicials d’execució forçosa, s’ha de consignar:
Període: 0A
Exemple
Declaració corresponent al tercer trimestre de 2001:
Exercici 2001
Període 3T

(3) Transmitent
Només s’ha d’emplenar en el cas que es facin adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous.
Consigneu-hi el NIF, els cognoms i el nom o la raó social i el país del transmitent.

(4) Situació tributària
Marqueu amb una «X» la casella que correspongui.

(5) Fet imposable
Marqueu amb una «X» la casella corresponent al cas que motiva la presentació de la declaració liquidació.

(6) Característiques i dades tècniques
Vehicles. Consigneu-hi les dades que figuren en la fitxa tècnica del vehicle.
Embarcacions. Consigneu-hi les dades que figuren en el full de característiques de l’embarcació.
Aeronaus. Consigneu-hi les dades que figuren en els fulls de característiques de l’aeronau.

Suplement núm. 16
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(7) Liquidació
01 a 09
10 a 21
23
24

En les tres primeres línies, s’hi han de fer constar la bases imposables de l’IVA gravades, si s’escau, als tipus del 4%,
el 7% i el 16%, el tipus aplicable i les quotes resultants.
En l’espai reservat al recàrrec d’equivalència, s’hi han de fer constar les bases gravades, si s’escau, als tipus del 0,5%,
l’1%, l’1,75% o el 4%, el tipus aplicable i les quotes resultants.
Exclusivament en el cas de declaració complementària, s’hi ha de fer constar el resultat de la declaració o les declaracions
presentades anteriorment per aquest mateix concepte i corresponents al mateix exercici i període.
Consigneu en aquesta casella el resultat de l’operació indicada en l’imprès de declaració, que sempre ha de ser una
quantitat positiva.

(8) Complementària
Marqueu amb una «X» la casella indicada a aquest efecte quan aquesta declaració sigui complementària d’una altra o d’altres
declaracions presentades anteriorment pel mateix concepte i corresponents al mateix exercici i període. En aquest cas, també s’ha
de fer constar en aquest apartat el número identificatiu de 13 dígits que figura preimprès en la numeració del codi de barres de la
declaració anterior. Si anteriorment s’ha presentat més d’una declaració, s’hi ha de fer constar el número identificatiu de l’última.
Important: només és procedent presentar la declaració complementària, de la qual necessàriament cal que resulti una quantitat per ingressar, quan l’objecte sigui regularitzar errors o omissions d’una altra declaració anterior que hagin donat un resultat inferior al que calia. No
es poden presentar declaracions complementàries per rectificar per qualsevol altra causa declaracions presentades anteriorment , però el
declarant pot sol·licitar a l’Administració que les rectifiqui i, si s’escau, li retorni els ingressos fets indegudament al Tresor, amb subjecció
al procediment i als terminis que preveu el Reial decret 1163/1990, de 21 de setembre (BOE de 25).
Igualment, cal remarcar que el subjecte passiu en pot fer la rectificació sense necessitat de presentar una declaració complementària,
en els termes previstos i en els casos admesos en l’article 89, cinquè, de la Llei reguladora de l’IVA.
En la declaració complementària s’han de fer constar amb les quanties correctes totes les dades a què es refereixen les caselles del
model 309 en euros, que substitueixen completament les reflectides en les caselles idèntiques de la declaració anterior.
Les declaracions complementàries s’han de fer en el model oficial que era vigent en l’exercici i període a què correspongui la declaració anterior.

(9) Obligat tributari
Espai reservat per a la data i la signatura.
En els casos de lliuraments de béns i prestacions de serveis fets en el marc dels procediments administratius i judicials d’execució
forçosa a què es refereix la disposició addicional sisena de la Llei de l’IVA, hi ha de constar la signatura de l’adjudicatari que presenta la declaració en nom i per compte del subjecte passiu.

(10) Ingrés
L’import I ha de coincidir amb el que figura a la casella 24.
L’ingrés, l’heu de fer a l’entitat de dipòsit que presti el servei de caixa a la delegació o l’administració de l’AEAT que correspongui al
vostre domicili fiscal.

Termini de presentació
Si es tracta d’adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous, el termini de presentació d’aquest model és de trenta
dies des que s’hagi dut a terme l’operació i en qualsevol cas abans de la matriculació definitiva dels mitjans de transport.
Nota: per matricular el vehicle, s’exigeix els adquirents de mitjans de transport nous esmentats en l’article 13.2n de la Llei de l’IVA
que presentin l’exemplar per a la matriculació d’aquest model amb la casella d’ingrés validada degudament.
Si es tracta de procediments judicials o administratius d’execució forçosa, el termini de presentació és d’un mes comptat des del
pagament de l’import de l’adjudicació, i no es pot presentar amb anterioritat a l’emissió de la factura que documenti l’operació.
En la resta de casos, la presentació d’aquesta declaració i l’ingrés corresponent s’han de fer en els primers vint dies naturals dels
mesos d’abril, juliol i octubre. La corresponent a l’últim període de liquidació s’ha de presentar durant els primers trenta dies naturals del mes de gener de l’any següent.
Els venciments que s’escaiguin en dissabte o en un dia inhàbil es consideren traslladats al primer dia hàbil següent.

Nota: la presentació de la declaració liquidació, i per tant la liquidació de l’impost, s’ha de fer per cada mitjà de transport nou que
hagi estat objecte d’adquisició intracomunitària, i no es pot fer la liquidació simultània de l’impost corresponent a dos mitjans de
transport nous o més.
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Instruccions específiques per emplenar
el model 309 en euros
durant el període transitori
d’introducció de l’euro
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Impost sobre el
valor afegit
DECLARACIÓ LIQUIDACIÓ NO PERIÓDICA
EN EUROS

Qüestions generals
Cal expressar tots els imports en euros; s’ha de consignar a la banda esquerra de les caselles la part entera i a la banda
dreta la part decimal, que ha de constar de dos dígits en tots els casos. Si és necessari fer un arrodoniment, cal atenirse al procediment que s’explica al paràgraf següent per convertir pessetes en euros.
Recordeu que per fer la conversió de pessetes a euros s’ha d’aplicar el tipus de conversió a l’import monetari en pessetes. La quantitat resultant s’ha d’arrodonir per excés o per defecte al cèntim més pròxim. En el cas que quan s’apliqui el
tipus de conversió s’obtingui una quantitat l’última xifra de la qual sigui exactament la meitat d’un cèntim, l’arrodoniment
s’ha de fer al cèntim superior.
El tipus de conversió de la pesseta a l’euro s’ha fixat irrevocablement en 166,386.
Exemple de conversió de pessetes a euros:
E1. Import per convertir: 1.270.000 pessetes.
1. Aplicació del tipus de conversió:

1.270.000 pessetes
166,386 pessetes

= 7.632,85372567 euros

2. Arrodoniment al cèntim més pròxim: 7.632,85 euros.
E2. Import per convertir: 8.750.000 pessetes.
1. Aplicació del tipus de conversió:

8.750.000 pessetes
166,386 pessetes

= 52.588,5591335 euros

2. Arrodoniment al cèntim més pròxim: 52.588,56 euros.
Qui pot fer servir el model 309 en euros?
El model 309 de declaració liquidació no periòdica en euros de l’impost sobre el valor afegit el poden fer servir els subjectes passius de l’impost sempre que, quan es tracti de subjectes passius obligats a portar la comptabilitat mercantil
d’acord amb el Codi de comerç o la legislació específica que el sigui aplicable o llibres i registres fiscals, hagin optat per
expressar en euros les anotacions en els llibres de comptabilitat o en els llibres que exigeix la normativa fiscal. En el cas
de contribuents que no estiguin obligats a portar la comptabilitat d’acord amb el Codi de comerç o la legislació específica
que els sigui aplicable, ni estiguin obligats a portar cap llibre o registre fiscal, no s’exigeixen requisits especials per poder
presentar aquesta declaració en euros.
L’exercici de l’opció de fer les declaracions de l’impost sobre el valor afegit en euros es considera realitzat per la simple
presentació del model en euros, sense que calgui fer una manifestació expressa addicional en aquest sentit.
L’opció de fer servir el model 309 en euros té caràcter irrevocable i inclou totes les declaracions de l’impost sobre el
valor afegit que hagi de presentar el subjecte passiu una vegada exercida aquesta opció, sense que a partir d’aquell
moment pugui fer servir els models de declaració en pessetes degudament aprovats o que s’aprovin, llevat dels casos
excepcionals degudament justificats a què fa referència l’apartat tres de l’article 27 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l’euro (BOE del 18), i que s’esmenten en el Reial decret 2814/1998, de 23 de desembre, pel
qual s’aproven les normes sobre aspectes comptables en la introducció de l’euro (BOE del 24). En aquest cas, s’ha de
comunicar la situació esmentada a la delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o a l’administració que
en depengui en la demarcació territorial de la qual el subjecte passiu tingui el domicili fiscal.
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ANNEX II

Impost sobre
el valor afegit

Agència Tributària
Delegació de/d’
Administració de/d’

Model

309

DECLARACIÓ LIQUIDACIÓ

Codi Administració

(1)

Identificació

Període---

Espai reservat per a la numeració
per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o raó social

Codi postal

Transmitent (3)

Exercici---

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

Carrer/Plaça/Av.

Situació
tributària (4)

(2)

Meritació

NO PERIÒDICA

Domicili fiscal, nom via pública

Número

Municipi

Esc.

Pis

Porta

Telèfon

Província

NIF

Cognoms i nom o raó social

País

1. Subjecte passiu acollit al règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca --------------------------------------------2. Subjecte passiu acollit al règim especial del recàrrec d’equivalència -------------------------------------------------------------3.
4.
5.
6.

Subjecte passiu sense dret a deducció (article 14.u, 2n, Llei de l’IVA) ----------------------------------------------------------Persona jurídica no empresari o professional ---------------------------------------------------------------------------------------------Persona física no empresari o professional ------------------------------------------------------------------------------------------------Altres situacions tributàries no previstes anteriorment ----------------------------------------------------------------------------------

Embarcacions

Vehicles

2.
3.
4.
5.
6.

Aeronaus

Característiques
i dades tècniques (6)

Fet
imposable

(5)

1. Adquisició intracomunitària de béns --------------------------------------------------------------------------------------------------------Adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous ----------------------------------------------------------------------------Inversió subjecte passiu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lliuraments de béns d’inversió de naturalesa immobiliària ---------------------------------------------------------------------------Lliuraments de béns i prestacions de serveis en procediments administratius i judicials d’execució forçosa ----------Altres casos no previstos anteriorment -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipus

Marca

Model (denominació comercial)

Núm. identificació (bastidor)

Classificació
Tipus-model

Fabricant

Eslora màxima

Identificació (núm. construcció)

Marca-Tipus-Model

Fabricant
Núm. sèrie

Any fabricació

Pes màxim envol (en kg)

Base imposable

{

Liquidació

(7)

Règim general

Recàrrec equivalència

{

Tipus %
02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Si aquesta declaració és complementària d’una altra declaració anterior corresponent al mateix concepte,
exercici i període, indiqueu-ho marcant amb una «X» aquesta casella.

22
23
24

En aquest cas, consigneu a continuació el número de justificant identificatiu de la declaració anterior.

Núm. de justificant

Declaració complementària
de/d’

de

Signatura

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Ingrés (10)

Declaració
Obligat
tributari (9) complementària (8)

Total quota meritada ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 ) ------------------------------------------Per deduir (exclusivament en cas de declaració complementària): resultat de l’anterior o les anteriors declaracions del mateix concepte, exercici i període ---Resultat per ingressar ( 22 - 23 ) -----------------------------------------------------------------------

,

Quota

01

Ingrés fet a favor del TRESOR PÚBLIC, compte restringit de la Delegació de l’AEAT, per a la
RECAPTACIÓ dels TRIBUTS

Import:

I

Exemplar per al subjecte passiu

2422

Dijous 1 novembre 2001

Suplement núm. 16

Impost sobre
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Agència Tributària
Delegació de/d’
Administració de/d’

Model

309

DECLARACIÓ LIQUIDACIÓ

Codi Administració

(1)

Identificació

Període---

Espai reservat per a la numeració
per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o raó social

Codi postal

Transmitent (3)

Exercici---

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

Carrer/Plaça/Av.

Situació
tributària (4)

(2)

Meritació

NO PERIÒDICA

Domicili fiscal, nom via pública
Municipi

Esc.

Pis

Porta

Telèfon

Província

NIF

1.
2.
3.
4.
5.

Número

Cognoms i nom o raó social

País

Subjecte passiu acollit al règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca --------------------------------------------Subjecte passiu acollit al règim especial del recàrrec d’equivalència -------------------------------------------------------------Subjecte passiu sense dret a deducció (article 14.u, 2n, Llei de l’IVA) ----------------------------------------------------------Persona jurídica no empresari o professional ---------------------------------------------------------------------------------------------Persona física no empresari o professional -------------------------------------------------------------------------------------------------

Fet
imposable

(5)

6. Altres situacions tributàries no previstes anteriorment ---------------------------------------------------------------------------------1. Adquisició intracomunitària de béns --------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous ----------------------------------------------------------------------------3. Inversió subjecte passiu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Lliuraments de béns d’inversió de naturalesa immobiliària ---------------------------------------------------------------------------5. Lliuraments de béns i prestacions de serveis en procediments administratius i judicials d’execució forçosa -----------

Vehicles
Embarcacions
Aeronaus

Característiques
i dades tècniques (6)

6. Altres casos no previstos anteriorment ------------------------------------------------------------------------------------------------------Marca

Model (denominació comercial)

Tipus

Núm. identificació (bastidor)

Classificació

Fabricant

Tipus-model

Identificació (núm. construcció)

Eslora màxima

Fabricant

Marca-Tipus-Model

Núm. sèrie

Any fabricació

Pes màxim envol (en kg)

Base imposable

Liquidació

(7)

Règim general

Recàrrec equivalència

Tipus %

Quota

{

01

02

03

04

05

06

07

08

09

{

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Si aquesta declaració és complementària d’una altra declaració anterior corresponent al mateix concepte,
exercici i període, indiqueu-ho marcant amb una «X» aquesta casella.

23
24

Núm. de justificant

Declaració complementària
,

22

En aquest cas, consigneu a continuació el número de justificant identificatiu de la declaració anterior.

de/d’

de

Signatura

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Ingrés (10)

Declaració
Obligat
tributari (9) complementària (8)

Total quota meritada ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 ) ------------------------------------------Per deduir (exclusivament en cas de declaració complementària): resultat de l’anterior o les anteriors declaracions del mateix concepte, exercici i període ---Resultat per ingressar ( 22 - 23 ) -----------------------------------------------------------------------

Ingrés fet a favor del TRESOR PÚBLIC, compte restringit de la Delegació de l’AEAT, per a la
RECAPTACIÓ dels TRIBUTS

Import:

I

Exemplar per a l’Administració

Suplement núm. 16

Dijous 1 novembre 2001

Impost sobre
el valor afegit

Agència Tributària
Delegació de/d’
Administració de/d’

2423

Model

309

DECLARACIÓ LIQUIDACIÓ

Codi Administració

Exercici---

Període---

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa
Espai reservat per a la numeració
per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o raó social

Carrer/Plaça/Av.
Codi postal

Domicili fiscal, nom via pública

Número

Municipi

Esc.

Pis

Porta

Telèfon

Província

NIF

Cognoms i nom o raó social

País

Si aquesta declaració és complementària d’una altra declaració anterior corresponent al mateix concepte,
exercici i període, indiqueu-ho marcant amb una «X» aquesta casella.

Núm. de justificant

Declaració complementària
,

En aquest cas, consigneu a continuació el número de justificant identificatiu de la declaració anterior.

de/d’

de

Signatura

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Ingrés (10)

Obligat
tributari (9)

Declaració
complementària (8)

Liquidació (7)

Característiques
i dades tècniques (6)

Fet
imposable

(5)

Situació
tributària (4)

Transmitent (3)

(2)

Meritació

Identificació (1)

NO PERIÒDICA

Ingrés fet a favor del TRESOR PÚBLIC, compte restringit de la Delegació de l’AEAT, per a la
RECAPTACIÓ dels TRIBUTS

Import:

I

Exemplar per a l’entitat de dipòsit
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Impost sobre
el valor afegit

Agència Tributària
Delegació de/d’
Administració de/d’

Model

309

DECLARACIÓ LIQUIDACIÓ

Codi Administració

(1)

Identificació

Període---

Espai reservat per a la numeració
per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o raó social

Codi postal

Transmitent (3)

Exercici---

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa

Carrer/Plaça/Av.

Situació
tributària (4)

(2)

Meritació

NO PERIÒDICA

Domicili fiscal, nom via pública
Municipi

Esc.

Pis

Porta

Telèfon

Província

NIF

1.
2.
3.
4.
5.

Número

Cognoms i nom o raó social

País

Subjecte passiu acollit al règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca --------------------------------------------Subjecte passiu acollit al règim especial del recàrrec d’equivalència -------------------------------------------------------------Subjecte passiu sense dret a deducció (article 14.u, 2n, Llei de l’IVA) ----------------------------------------------------------Persona jurídica no empresari o professional ---------------------------------------------------------------------------------------------Persona física no empresari o professional -------------------------------------------------------------------------------------------------

Fet
imposable

(5)

6. Altres situacions tributàries no previstes anteriorment ---------------------------------------------------------------------------------1. Adquisició intracomunitària de béns --------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous ----------------------------------------------------------------------------3. Inversió subjecte passiu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Lliuraments de béns d’inversió de naturalesa immobiliària ---------------------------------------------------------------------------5. Lliuraments de béns i prestacions de serveis en procediments administratius i judicials d’execució forçosa -----------

Vehicles
Embarcacions
Aeronaus

Característiques
i dades tècniques (6)

6. Altres casos no previstos anteriorment ------------------------------------------------------------------------------------------------------Marca

Model (denominació comercial)

Tipus

Núm. identificació (bastidor)

Classificació

Fabricant

Tipus-model

Identificació (núm. construcció)

Eslora màxima

Fabricant

Marca-Tipus-Model

Núm. sèrie

Any fabricació

Pes màxim envol (en kg)

Base imposable

Liquidació

(7)

Règim general

Recàrrec equivalència

Tipus %

Quota

{

01

02

03

04

05

06

07

08

09

{

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Si aquesta declaració és complementària d’una altra declaració anterior corresponent al mateix concepte,
exercici i període, indiqueu-ho marcant amb una «X» aquesta casella.

23
24

Núm. de justificant

Declaració complementària
,

22

En aquest cas, consigneu a continuació el número de justificant identificatiu de la declaració anterior.

de/d’

de

Signatura

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Ingrés (10)

Declaració
Obligat
tributari (9) complementària (8)

Total quota meritada ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 ) ------------------------------------------Per deduir (exclusivament en cas de declaració complementària): resultat de l’anterior o les anteriors declaracions del mateix concepte, exercici i període ---Resultat per ingressar ( 22 - 23 ) -----------------------------------------------------------------------

Ingrés fet a favor del TRESOR PÚBLIC, compte restringit de la Delegació de l’AEAT, per a la
RECAPTACIÓ dels TRIBUTS

Import:

I

Exemplar per a la matriculació

Suplement núm. 16

Dijous 1 novembre 2001

Instruccions
per emplenar
309 el model
Model

2425

Impost sobre el
valor afegit
DECLARACIÓ LIQUIDACIÓ NO PERIÒDICA

Aquest model s’ha d’emplenar a màquina, o amb bolígraf sobre una superfície dura, amb lletres majúscules.
L’exemplar per a la matriculació d’aquest model només s’ha de fer servir en els casos d’adquisicions intracomunitàries de
mitjans de transport nous per fer-ne la matriculació posterior.
(1) Identificació
Si teniu etiquetes identificatives adheriu-ne una en l’espai reservat a aquest efecte en cadascun dels exemplars.
Si no teniu etiquetes, empleneu les dades d’identificació. En aquest cas el document s’ha de presentar conjuntament amb la
fotocòpia de la targeta o el document acreditatiu del NIF.
En els casos de lliuraments de béns i prestacions de serveis fets en el marc dels procediments administratius i judicials
d’execució forçosa a què es refereix la disposició addicional sisena de la Llei de l’IVA, hi han de figurar les dades
identificatives del subjecte passiu de l’IVA corresponent a l’operació i no les de l’adjudicatari que presenta la declaració en
nom o per compte del subjecte passiu. En aquest cas, si l’adjudicatari no té etiquetes identificatives del subjecte passiu, no
cal que aporti la fotocòpia de la targeta o el document acreditatiu del NIF del subjecte passiu.

(2) Meritació
Exercici: s’han de consignar les quatre xifres de l’any al qual correspon la declaració.
Període: d’acord amb la taula següent:
1T = 1r trimestre
2T = 2n trimestre
3T = 3r trimestre
4T = 4t trimestre
En els casos d’adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous i en els lliuraments de béns i prestacions de
serveis fets en el marc dels procediments administratius i judicials d’execució forçosa, s’ha de consignar:
Període: 0A
Exemple
Declaració corresponent al tercer trimestre de 2001:
Exercici 2001
Període 3T

(3) Transmitent
Només s’ha d’emplenar en el cas que es facin adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous.
Consigneu-hi el NIF, els cognoms i el nom o la raó social i el país del transmitent.

(4) Situació tributària
Marqueu amb una «X» la casella que correspongui.

(5) Fet imposable
Marqueu amb una «X» la casella corresponent al cas que motiva la presentació de la declaració liquidació.
(6) Característiques i dades tècniques
Vehicles. Consigneu-hi les dades que figuren en la fitxa tècnica del vehicle.
Embarcacions. Consigneu-hi les dades que figuren en el full de característiques de l’embarcació.
Aeronaus. Consigneu-hi les dades que figuren en els fulls de característiques de l’aeronau.

2426
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(7) Liquidació
01 a 09
10 a 21
23
24

En les tres primeres línies, s’hi han de fer constar la bases imposables de l’IVA gravades, si s’escau, als tipus del
4%, el 7% i el 16%, el tipus aplicable i les quotes resultants.
En l’espai reservat al recàrrec d’equivalència, s’hi han de fer constar les bases gravades, si s’escau, als tipus del
0,5%, l’1%, l’1,75% o el 4%, el tipus aplicable i les quotes resultants.
Exclusivament en el cas de declaració complementària, s’hi ha de fer constar el resultat de la declaració o les declaracions presentades anteriorment per aquest mateix concepte i corresponents al mateix exercici i període.
Consigneu en aquesta casella el resultat de l’operació indicada en l’imprès de declaració, que sempre ha de ser
una quantitat positiva.

(8) Complementària
Marqueu amb una «X» la casella indicada a aquest efecte quan aquesta declaració sigui complementària d’una altra o
d’altres declaracions presentades anteriorment pel mateix concepte i corresponents al mateix exercici i període. En aquest
cas, també s’ha de fer constar en aquest apartat el número identificatiu de 13 dígits que figura preimprès en la numeració
del codi de barres de la declaració anterior. Si anteriorment s’ha presentat més d’una declaració, s’hi ha de fer constar el
número identificatiu de l’última.
Important: només és procedent presentar la declaració complementària, de la qual necessàriament cal que resulti una quantitat per
ingressar, quan l’objecte sigui regularitzar errors o omissions d’una altra declaració anterior que hagin donat un resultat inferior al
que calia. No es poden presentar declaracions complementàries per rectificar per qualsevol altra causa declaracions presentades
anteriorment , però el declarant pot sol·licitar a l’Administració que les rectifiqui i, si s’escau, li retorni els ingressos fets indegudament al Tresor, amb subjecció al procediment i als terminis que preveu el Reial decret 1163/1990, de 21 de setembre (BOE
de 25 de setembre).
Igualment, cal remarcar que el subjecte passiu en pot fer la rectificació sense necessitat de presentar una declaració complementària, en els termes previstos i en els casos admesos en l’article 89, cinquè, de la Llei reguladora de l’IVA.
En la declaració complementària s’han de fer constar amb les quanties correctes totes les dades a què es refereixen les
caselles del model 309, que substitueixen completament les reflectides en les caselles idèntiques de la declaració anterior.
Les declaracions complementàries s’han de fer en el model oficial que era vigent en l’exercici i període a què correspongui
la declaració anterior.

(9) Obligat tributari
Espai reservat per a la data i la signatura.
En els casos de lliuraments de béns i prestacions de serveis fets en el marc dels procediments administratius i judicials
d’execució forçosa a què es refereix la disposició addicional sisena de la Llei de l’IVA, hi ha de constar la signatura de l’adjudicatari que presenta la declaració en nom i per compte del subjecte passiu.

(10) Ingrés
L’import I ha de coincidir amb el que figura a la casella 24.
L’ingrés, l’heu de fer a l’entitat de dipòsit que presti el servei de caixa a la delegació o l’administració de l’AEAT que correspongui al vostre domicili fiscal.

Termini de presentació
Si es tracta d’adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous, el termini de presentació d’aquest model és de
trenta dies des que s’hagi dut a terme l’operació i en qualsevol cas abans de la matriculació definitiva dels mitjans de transport.
Nota: per matricular el vehicle, s’exigeix els adquirents de mitjans de transport nous esmentats en l’article 13.2n de la Llei
de l’IVA que presentin l’exemplar per a la matriculació d’aquest model amb la casella d’ingrés validada degudament.
Si es tracta de procediments judicials o administratius d’execució forçosa, el termini de presentació és d’un mes comptat des
del pagament de l’import de l’adjudicació, i no es pot presentar amb anterioritat a l’emissió de la factura que documenti
l’operació.
En la resta de casos, la presentació d’aquesta declaració i l’ingrés corresponent s’han de fer en els primers vint dies naturals
dels mesos d’abril, juliol i octubre. La corresponent a l’últim període de liquidació s’ha de presentar durant els primers trenta
dies naturals del mes de gener de l’any següent.
Els venciments que s’escaiguin en dissabte o en un dia inhàbil es consideren traslladats al primer dia hàbil següent.

Nota: la presentació de la declaració liquidació, i per tant la liquidació de l’impost, s’ha de fer per cada mitjà de transport
nou que hagi estat objecte d’adquisició intracomunitària, i no es pot fer la liquidació simultània de l’impost corresponent a
dos mitjans de transport nous o més.
A partir de l’1 de gener de 2002 no es pot presentar la declaració liquidació no periòdica de l’impost sobre el valor afegit,
model 309, en pessetes. A partir d’aquesta data, els subjectes passius han de fer servir necessàriament el model 309 en
euros aprovat i que estigui en vigor en el moment de presentar la declaració.

