Suplement núm. 22

Dilluns 16 desembre 2002

3075

I. Disposicions generals
MINISTERI D’HISENDA
22307 ORDRE HAC/2894/2002, de 8 de novembre,

per la qual s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica per Internet de la declaració ajustada
al model 111 que han de presentar les administracions públiques, inclosa la Seguretat
Social. («BOE» 275, de 16-11-2002.)

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’Estat» del 27), insta les administracions públiques perquè
promoguin la incorporació de tècniques electròniques,
informàtiques i telemàtiques en el desenvolupament de
la seva activitat i l’exercici de les seves competències.
El Reial decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual
es regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l’Administració General de
l’Estat («Butlletí Oficial de l’Estat» del 29), aborda el desplegament d’aquest article, amb la pretensió de delimitar,
en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, les garanties, els requisits i els casos d’utilització de les tècniques
electròniques, informàtiques i telemàtiques.
La disposició final primera 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), autoritza el ministre d’Economia i Hisenda perquè determini,
mitjançant una ordre, els casos i les condicions en què
les administracions de les comunitats autònomes, les
entitats que integren l’Administració local i els organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents d’aquestes administracions i de l’Administració
General de l’Estat, així com la Seguretat Social, han de
presentar per mitjans telemàtics les declaracions, les
declaracions liquidacions, les autoliquidacions o qualssevol altres documents que exigeix la normativa tributària.
L’article 101.1 del Reglament de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, en la redacció que en
fa l’article dotzè del Reial decret 594/2002, de 28 de
juny, pel qual es modifica el Reglament de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, aprovat per l’article
únic del Reial decret 214/1999, de 5 de febrer, en matèria d’exempcions, rendiments del treball i del capital
mobiliari, deduccions, autoliquidació i retencions («Butlletí Oficial de l’Estat» de 13 de juliol), estableix que el
retenidor o obligat a ingressar a compte ha de presentar
trimestralment una declaració de les quantitats retingudes i dels ingressos a compte que corresponguin pel
trimestre natural immediat anterior i ingressar-ne l’import
al Tresor Públic, assenyalant, això no obstant, que la
declaració esmentada té periodicitat mensual quan es
tracti de retenidors o obligats tributaris que tinguin la
consideració de grans empreses per concórrer les circumstàncies a què es refereixen els números 1r i 1r
bis de l’apartat 3 de l’article 71 del Reglament de l’impost

sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret
1624/1992, de 29 de desembre («Butlletí Oficial de
l’Estat» del 31). Tanmateix, i com a excepció, la declaració i l’ingrés corresponents el mes de juliol s’han de
fer durant el mes d’agost i els vint primers dies naturals
del mes de setembre immediat posterior.
Aquesta mateixa obligació de presentació mensual
també s’estén, com a novetat de la comentada modificació de l’apartat 1 de l’article 101 del Reglament de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, als retenidors o obligats a ingressar a compte que tinguin la
consideració d’administracions públiques, inclosa la
Seguretat Social, l’últim pressupost anual del qual aprovat abans de l’inici de l’exercici superi la quantitat de
6 milions d’euros, en relació amb les retencions i els
ingressos a compte corresponents als rendiments del
treball, de determinades activitats econòmiques i de premis. No obstant això, aquest precepte estableix que la
retenció i l’ingrés corresponent, quan l’entitat pagadora
del rendiment sigui l’Administració de l’Estat i el procediment establert per al pagament així ho permeti, s’ha
de fer de forma directa.
Així mateix, l’apartat 5 de l’article esmentat, en la
redacció que en fa l’esmentat Reial decret 594/2002,
de 28 de juny, disposa que la presentació d’aquestes
declaracions i la realització dels ingressos corresponents
s’han de fer en la forma i el lloc que determini el ministre
d’Hisenda, qui pot establir els casos i les condicions de
presentació de les declaracions per mitjans telemàtics
i ampliar el termini corresponent a les declaracions que
es puguin presentar per aquesta via, atenent raons de
caràcter tècnic, així com modificar la quantia del pressupost anual i la naturalesa de les rendes satisfetes per
les administracions públiques, inclosa la Seguretat
Social, a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 1
de l’esmentat article 101 del Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.
D’altra banda, la disposició final segona de l’esmentada Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, autoritza el
ministre d’Economia i Hisenda perquè determini, mitjançant una ordre, els casos i les condicions en els quals
els contribuents i les entitats incloses en la coaboració
social en la gestió tributària a la qual es refereix l’article
96 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general
tributària, poden presentar per mitjans telemàtics declaracions, comunicacions, declaracions liquidacions, autoliquidacions o qualssevol altres documents 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 coaboració externa en la presentació i
la gestió de declaracions i comunicacions. A l’apartat 4
de l’article esmentat es determina que, mitjançant una
ordre del ministre d’Economia i Hisenda, s’han d’establir
els casos i les condicions en què les entitats que han
subscrit els acords que preveu l’apartat 1 de l’article
esmentat poden presentar per mitjans telemàtics declaracions, comunicacions, declaracions liquidacions o
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qualssevol altres documents exigits per la normativa tributària, en representació de terceres persones, així com
que altres persones o entitats accedeixin a aquest sistema de presentació per mitjans telemàtics en representació de terceres persones.
L’experiència adquirida per l’Agència Estatal d’Administració Tributària en l’exercici dels sistemes de presentació telemàtica d’aquesta classe de declaracions fa
aconsellable establir per a les administracions públiques,
inclosa la Seguretat Social, obligades a la presentació
d’aquest model de declaració, un procediment únic de
presentació telemàtica lligat a la signatura electrònica,
que presenta algunes especialitats que el diferencien
del que regula per a les grans empreses l’Ordre de 20
de gener de 1999, per la qual s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació
telemàtica de les declaracions liquidacions mensuals de
grans empreses corresponents als codis 111, 320 i 332
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 22).
Des d’aquesta perspectiva, aquesta Ordre es limita
a determinar els casos, les condicions i el procediment,
amb signatura electrònica, que han d’utilitzar les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social, per
a la presentació telemàtica de la declaració i l’ingrés
mensual ajustada al model 111 de les retencions i els
ingressos a compte de l’impost sobre la renda de les
persones físiques sobre rendiments del treball, de determinades activitats econòmiques, premis i determinades
imputacions de rendes.
Per tot això, fent ús de les autoritzacions a les quals
s’ha fet anteriorment referència, i d’acord amb el 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 l’exercici de les competències fins ara atribuïdes al Ministeri d’Economia i
Hisenda, a través dels òrgans als quals es refereix l’apartat 1 de l’esmentat article, així com de les restants
que tinc conferides, disposo:
Primer. Àmbit d’aplicació del sistema de presentació
telemàtica de la declaració ajustada al model 111 per
part de les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.
U.—Els retenidors o obligats a ingressar a compte
que tinguin la consideració d’administracions públiques,
inclosa la Seguretat Social, l’últim pressupost anual de
les quals aprovat abans de l’inici de l’exercici superi la
quantitat de 6 milions d’euros i que, d’acord amb el
que estableix l’article 101.1 del Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, aprovat per l’article únic del Reial decret 214/1999, de 5 de febrer,
en la redacció que en fa l’article dotze del Reial decret
594/2002, de 28 de juny, estiguin obligats a la presentació mensual de la declaració i l’ingrés, de les quantitats retingudes i els ingressos a compte corresponents
als rendiments del treball, d’activitats econòmiques, premis i determinades imputacions de rendes, han d’efectuar la presentació de la declaració esmentada, ajustada
al model 111, per via telemàtica, d’acord amb el procediment que estableix aquesta Ordre.
Això no obstant, la retenció i l’ingrés corresponent,
quan l’entitat pagadora del rendiment sigui l’Administració
de l’Estat i el procediment establert per al seu pagament
així ho permeti, s’ha d’efectuar de forma directa.
Dos.—Les persones o entitats autoritzades a presentar
per via telemàtica declaracions en representació de terceres persones, d’acord amb el que disposen l’apartat
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 de les declaracions corres-
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ponents als models 117, 123, 124, 126, 128, 216, 131,
310, 311, 193, 198, 296 i 345 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 28; correcció d’errades de 5 de gener de 2001),
poden fer ús d’aquesta facultat per presentar la declaració ajustada al model 111 que han de presentar els
retenidors o obligats tributaris als quals es refereix el
número anterior.
Segon. Condicions generals per a la presentació telemàtica de la declaració mensual ajustada al model 111
per part de les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.
U. Requisits per a la presentació telemàtica de la
declaració document d’ingrés ajustada al model 111.—La
presentació telemàtica de la declaració ajustada al
model 111 està subjecta a les condicions següents:
1r El declarant ha de disposar de número d’identificació fiscal (NIF).
2n El declarant ha de tenir instaat 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
annexos III i 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 declaracions
de l’impost sobre la renda de les persones físiques («Butlletí Oficial de l’Estat» del 29).
3r Si el presentador és una persona o entitat autoritzada per presentar declaracions en representació de
terceres persones ha de tenir instaat al navegador el
seu certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda.
4t Els declarants han de tenir en compte les normes
tècniques que es requereixen per poder efectuar aquesta
presentació i que estan recollides a l’annex II 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 declaracions de l’impost sobre la renda
de les persones físiques.
Dos. Contingut de les declaracions.—Les dades fiscals per transmetre al formulari que, en cada cas, ha
d’aparèixer a la pantalla de l’ordinador s’han d’ajustar
al contingut del model 111 aprovat per l’Ordre de 30
de gener de 2001, per la qual s’aproven els models
308, 309, 310 i 370 de declaració liquidació en euros
de l’impost sobre el valor afegit, els models 130 i 131
de declaració liquidació de pagaments fraccionats en
euros de l’impost sobre la renda de les persones físiques,
i els models 110 i 111 de declaració document d’ingrés
de retencions i ingressos a compte en euros de l’impost
sobre la renda de les persones físiques sobre rendiments
del treball, de determinades activitats econòmiques, premis i determinades imputacions de renda («Butlletí Oficial
de l’Estat» d’1 de febrer).
Tres. Simultaneïtat de l’ingrés i la presentació telemàtica de la declaració.—La transmissió telemàtica de
la declaració s’ha de fer en la mateixa data en què tingui
lloc l’ingrés resultant de la declaració.
Això no obstant, en el cas que hi hagi dificultats tècniques que impedeixin efectuar la transmissió telemàtica
de la declaració en la mateixa data en què tingui lloc
l’ingrés, es pot fer aquesta transmissió telemàtica fins
al segon dia hàbil següent al de l’ingrés.
Quatre. Presentació de declaracions amb deficiències de tipus formal.—En els casos en què es detectin
anomalies de tipus formal en la transmissió telemàtica
de declaracions, aquesta circumstància s’ha de posar
en coneixement del declarant pel sistema mateix, mitjançant els corresponents missatges d’error, perquè procedeixi a esmenar-les. Això no obstant, si el declarant
no corregeix les anomalies detectades en el curs del
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procés de transmissió, ha de confirmar, mitjançant el
sistema mateix, la intenció de transmetre el model així
presentat, sense perjudici de l’ulterior requeriment que
pugui procedir per esmenar-lo.
Tercer. Procediment per a la presentació telemàtica
de la declaració ajustada al model 111 per part de les
administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.
U.—Si el resultat de la declaració és per ingressar,
el procediment que s’ha de seguir per presentar-la és
el següent:
1. El declarant s’ha de comunicar amb l’entitat coaboradora per via telemàtica o acudint a les seves oficines,
o bé compareixent a l’entitat de dipòsit que presta el
servei de caixa a la delegació o l’Administració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en la circumscripció de la qual tingui el domicili fiscal l’obligat tributari,
per efectuar l’ingrés corresponent i facilitar les dades
següents:
NIF de l’obligat tributari (nou caràcters).
Exercici fiscal (dos últims dígits).
Període (dos caràcters. Els valors possibles són: 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 i 12).
Declaració per presentar:
Model 111.
Tipus d’autoliquidació: RIT Ingrés.
Import per ingressar (en valor absolut i diferent de
zero).
Codi d’Administració.
L’entitat coaboradora, una vegada comptabilitzat
l’import, ha d’assignar a l’obligat tributari un NRC que
genera informàticament mitjançant un sistema criptogràfic que relacioni de forma unívoca l’NRC amb l’import
per ingressar.
Alhora ha de remetre o lliurar, segons la manera de
transmetre les dades, un rebut que ha de contenir, com
a mínim, les dades que assenyala l’annex d’aquesta
Ordre.
2. Una vegada feta l’operació anterior, el declarant
s’ha de comunicar amb l’Agència Estatal d’Administració
Tributària a través d’Internet o de qualsevol altra via equivalent que permeti la connexió a l’adreça: www.agenciatributaria.es. Una vegada seleccionat el concepte fiscal i el tipus de declaració per transmetre, ha d’introduir
l’NRC subministrat per l’entitat coaboradora.
A continuació, ha de procedir a transmetre la declaració amb la signatura electrònica, generada en seleccionar el certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda
i prèviament instaat al navegador a aquest efecte.
Si el presentador és una persona o entitat autoritzada
per presentar declaracions en representació de terceres
persones, es requereix una única signatura, la corresponent al certificat.
3. Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària li ha de retornar en pantalla
la declaració validada amb un codi electrònic de 16
caràcters, a més de la data i l’hora de presentació.
En el cas que la presentació sigui rebutjada, s’ha de
mostrar en pantalla la descripció dels errors detectats.
En aquest cas, s’ha de procedir a solucionar-los al formulari d’entrada i tornar a transmetre la declaració.
Això no obstant, si el declarant no corregeix les anomalies detectades en el curs del procés de transmissió,
ha de confirmar, mitjançant el sistema mateix, la intenció
de transmetre el model així presentat, sense perjudici
de l’ulterior requeriment que pugui procedir per esmenar-les.
El presentador ha d’imprimir i conservar la declaració
acceptada i validada amb el codi electrònic corresponent.

3077

Dos.—Si el resultat de la declaració és negatiu, s’ha
de procedir de la manera següent:
1. El declarant s’ha de comunicar amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària a través d’Internet o
de qualsevol altra via equivalent que permeti la connexió
a l’adreça: www.agenciatributaria.es i ha de seleccionar
el concepte fiscal i el tipus de declaració per transmetre.
A continuació, ha de procedir a transmetre la declaració amb la signatura electrònica, generada en seleccionar el certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda
i prèviament instaat al navegador a aquest efecte.
Si el presentador és una persona o entitat autoritzada
per presentar declaracions en representació de terceres
persones es requereix una única signatura, la corresponent al certificat.
2. Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària li retorna en pantalla la declaració validada amb un codi electrònic de 16 caràcters,
a més de la data i l’hora de presentació.
En el cas que la presentació sigui rebutjada, s’ha de
mostrar en pantalla la descripció dels errors detectats.
En aquest cas, s’ha de procedir a esmenar-los al formulari
d’entrada i tornar a transmetre la declaració.
Això no obstant, si el declarant no corregeix les anomalies detectades en el curs del procés de transmissió,
ha de confirmar, mitjançant el sistema mateix, la intenció
de transmetre el model així presentat, sense perjudici
de l’ulterior requeriment que pugui procedir per esmenar-lo.
3. El presentador ha d’imprimir i conservar la declaració acceptada i validada amb el codi electrònic corresponent.
Tres.—Si el resultat de la declaració és per ingressar
i l’obligat soicita la compensació o l’ajornament o fraccionament per via telemàtica, és aplicable el que preveuen els articles 68 de la Llei 230/1963, de 28 de
desembre, general tributària, i 63 i següents del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret
1684/1990, de 20 de desembre («Butlletí Oficial de
l’Estat» de 3 de gener de 1991; correcció d’errades d’1
de febrer de 1991), modificat pel Reial decret
448/1995, de 24 de març («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 28; correcció d’errades de 25 d’abril), i els articles 61
de l’esmentada Llei i 48 i següents de l’esmentat Reglament, respectivament.
Per efectuar la transmissió telemàtica de les declaracions amb soicitud d’ajornament o fraccionament,
reconeixement de deute amb soicitud de compensació
o simple reconeixement de deute s’ha de procedir de
la manera següent:
1. El declarant s’ha de comunicar amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària a través d’Internet o
de qualsevol altra via equivalent que permeti la connexió
a l’adreça: www.agenciatributaria.es. Ha de seleccionar
el concepte fiscal i el tipus de declaració per transmetre.
A continuació, ha de procedir a transmetre la declaració amb la signatura electrònica, generada en seleccionar el certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda
i prèviament instaat al navegador a aquest efecte.
2. Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària li retorna en pantalla la declaració completa (i la soicitud, si s’escau), validada amb
un codi electrònic de 16 caràcters, a més de la data
i l’hora de presentació i, si s’escau, els requeriments de
documentació pertinents.
En el cas que la presentació sigui rebutjada, s’ha de
mostrar en pantalla la descripció dels errors detectats.
En aquest cas, s’ha de procedir a esmenar-los al formulari
d’entrada i tornar a transmetre la declaració.
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Això no obstant, si el declarant no corregeix les anomalies detectades en el curs del procés de transmissió,
ha de confirmar, mitjançant el sistema mateix, la intenció
de transmetre el model així presentat, sense perjudici
de l’ulterior requeriment que pugui procedir per esmenar-les.
3. El declarant ha d’imprimir i conservar la declaració i, si s’escau, la soicitud d’ajornament o fraccionament o de compensació acceptada i validada amb
el codi electrònic corresponent.
Quart. Termini de presentació.
D’acord amb el que disposa l’article 101.1 del Reglament de l’impost sobre la renda de la persones físiques,
en la redacció que en fa l’article dotze del Reial decret
594/2002, de 28 de juny, la presentació telemàtica de
la declaració ajustada al model 111 i, si s’escau, l’ingrés
corresponent els han d’efectuar els retenidors o obligats
a ingressar a compte que tinguin la consideració d’administracions públiques, inclosa la Seguretat Social, en
els vint primers dies naturals de cada mes, en relació
amb les quantitats retingudes i els ingressos a compte
que corresponguin pel mes immediat anterior. Com a
excepció, la declaració corresponent el mes de juliol s’ha
de fer durant el mes d’agost i els vint primers dies naturals del mes de setembre immediat posterior.
Cinquè. Convenis o acords de coaboració.
El procediment i les condicions per subscriure els convenis o acords de coaboració perquè les entitats incloses en la coaboració en la gestió tributària puguin presentar per via telemàtica declaracions en representació
de terceres persones és el que preveuen l’apartat setè
i la disposició addicional 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 per Internet de les declaracions corresponents
als models 117, 123, 124, 126, 128, 216, 131, 310,
311, 193, 198, 296 i 345.
Disposició final.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable, per
primera vegada, per efectuar la declaració i, si s’escau,
l’ingrés de les retencions o ingressos a compte pels rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i
determinades imputacions de renda de l’impost sobre
la renda de les persones físiques corresponents al mes
de gener de l’any 2003.
Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.
Madrid, 8 de novembre de 2002.
MONTORO ROMERO
Ims. Srs. Director General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i Director General de Tributs.
ANNEX
Dades mínimes per incloure al rebut
Data de l’operació:
Codi entitat i sucursal: XXXXXXXX.
Concepte:
111. Exercici NNNN. Període: NN.
Identificació del compte (CCC):
(Quan l’ingrés sigui en efectiu, no s’ha d’emplenar
aquest camp.)
Identificació de l’obligat:
NIF: XNNNNNNN
Denominació:
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Import:
NRC assignat a l’ingrés:
NRC al qual substitueix:
(Aquest camp només s’ha d’emplenar en el cas d’anuació de NRC anterior i substitució per un de nou.)
Llegenda: «Aquest rebut té els efectes alliberadors
envers el Tresor Públic que assenyala el Reglament general de recaptació».
Nota: l’ingrés del deute no eximeix de l’obligació de
presentar la declaració.

22308 ORDRE HAC/2895/2002, de 8 de novembre,
per la qual s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació per
Internet de les declaracions corresponents als
models 182 i 188, i es modifiquen les condicions de presentació per Internet i per teleprocés de determinats models de declaració.
(«BOE» 275, de 16-11-2002.)

L’Agència Tributària ha entès des de fa temps que
la utilització de les tecnologies informàtiques constitueix
un mecanisme adequat per facilitar als contribuents el
compliment de les seves obligacions tributàries. En aplicació d’aquest principi, en els últims anys s’han aprovat
diverses normes que han establert la possibilitat de presentar declaracions tributàries per via telemàtica, específicament a través d’Internet.
Continuant en aquesta línia, la present Ordre estén
aquesta forma de presentació a les declaracions corresponents als models 182, «Impost sobre la renda de les
persones físiques. Declaració informativa de donacions»,
i 188, «Impost sobre la renda de les persones físiques.
Impost sobre societats. Impost sobre la renda de no residents (establiments permanents). Retencions i ingressos
a compte. Rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d’operacions de capitalització i de contractes
d’assegurança de vida o invalidesa. Resum anual».
A més d’això, s’incorpora a aquesta Ordre, com a
disposició addicional, l’elevació del nombre màxim de
registres que poden contenir les declaracions informatives que es poden presentar actualment a través d’Internet.
També mitjançant disposició addicional, s’incorpora
a aquesta Ordre l’obligació que determinades declaracions tributàries que, segons la seva normativa reguladora, es poden presentar davant l’Agència Tributària
per via telemàtica, mitjançant teleprocés, hagin de ser
criptografiades amb caràcter previ a la seva tramesa.
Així mateix, com a disposició addicional quarta, se
suprimeix, per als models de declaració 180, 193, 190,
347 i 349, l’exclusió de presentació per via telemàtica
en els casos en què aquesta s’efectuï de manera coectiva per les persones o entitats autoritzades a presentar
declaracions per via telemàtica en representació de terceres persones.
Aquesta Ordre té la seva base en diverses normes
habilitadores, entre altres les pròpies dels impostos sobre
la renda de les persones físiques, sobre la renda de no
residents i sobre societats, quan aquestes normes atribueixen al ministre d’Hisenda la competència per establir
el lloc i la forma de presentació de les declaracions tributàries corresponents; en aquest sentit, són aplicables
els articles 66.5 i 101.5 del Reglament de l’impost sobre
la renda de les persones físiques (aprovat pel Reial decret
214/1999, de 5 de febrer, «Butlletí Oficial de l’Estat»
del 9), l’article 64.5 del Reglament de l’impost sobre
societats (aprovat pel Reial decret 537/1997, de 14
d’abril, «Butlletí Oficial de l’Estat» del 24) i la disposició

