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b) La renúncia a la immunitat de la jurisdicció penal
no s’entén com a extensible a l’execució de la sentència,
per la qual cosa és necessari una renúncia específica.
En aquests casos, l’Estat acreditant estudia seriosament
la renúncia a aquesta última immunitat.

Article 7

El familiar dependent que dugui a terme activitats
remunerades a l’Estat receptor està subjecte a la legis-
lació aplicable en aquest Estat en matèria tributària i
de seguretat social referent a l’exercici d’aquestes acti-
vitats.

Article 8

Aquest Acord no implica reconeixement de títols,
graus o estudis entre els dos estats.

Article 9

L’autorització per exercir una activitat remunerada a
l’Estat receptor acaba en un termini màxim de dos mesos,
comptat des de la data en què l’agent diplomàtic o con-
sular, treballador administratiu o tècnic del qual emana
la dependència, posi fi a les seves funcions davant el
Govern o l’organització internacional en què estigui acre-
ditat. El fet d’exercir una feina segons els termes que
estipula aquest Acord, no dóna dret a les persones
dependents a continuar residint a Espanya o Xile, ni dóna
drets a aquestes persones dependents a continuar con-
servant la feina esmentada o a exercir una altra feina
una vegada que el permís hagi cessat.

Article 10

Les parts es comprometen a adoptar les mesures
que siguin necessàries per aplicar aquest Acord.

Article 11

Qualsevol de les parts pot denunciar aquest Acord
mitjançant una notificació a l’altra part per escrit i per
via diplomàtica, de la seva intenció de posar-hi terme.
La denúncia té efectes transcorreguts sis mesos a partir
de la data de la notificació.

Article 12

Aquest Acord entra en vigor seixanta dies després
de la data de l’última Nota en què una de les parts
comuniqui a l’altra el compliment dels requisits exigits
pels respectius ordenaments jurídics interns per a l’a-
provació de tractats internacionals.

Per donar fe de tot això, els sotasignats, degudament
autoritzats, subscriuen aquest Acord.

Fet a Madrid el dia 9 de maig de l’any 2001, en
dos exemplars originals; ambdós textos són igualment
autèntics.

Pel Regne d’Espanya,
Josep Piqué i Camps,

Ministre d’Afers Exteriors

Per la República de Xile,
Mariano Fernández Amunátegui,

Ambaixador de Xile

Aquest Acord entra en vigor el 12 de setembre de
2003, seixanta dies després de la data de l’última Nota
de compliment de requisits constitucionals interns,
segons estableix l’article 12.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 3 de setembre de 2003.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D’HISENDA
17585 ORDRE HAC/2567/2003, de 10 de setem-

bre, per la qual s’aprova el model 036 de
declaració censal d’alta, modificació i baixa
en el cens d’obligats tributaris i s’estableixen
l’àmbit i les condicions generals per a la seva
presentació. («BOE» 223, de 17-9-2003.)

L’article 107 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 29), de pressupostos gene-
rals de l’Estat per a 1989, segons la redacció que en
fa la Llei 53/2002, de 30 de desembre («Butlletí Oficial
de l’Estat» del 31), de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, estableix que les persones o entitats
que desenvolupin o hagin de desenvolupar en el territori
espanyol activitats empresarials o professionals o satis-
facin rendiments subjectes a retenció han de comunicar
a l’Administració tributària a través de les corresponents
declaracions censals la seva alta en el cens d’obligats
tributaris, les modificacions que es produeixin en la seva
situació tributària i la baixa en aquest cens. El cens d’o-
bligats tributaris forma part del cens de contribuents,
en el qual figuren la totalitat de persones físiques o jurí-
diques i entitats a les quals es refereix l’article 33 de
la Llei general tributària, identificades a efectes fiscals
a Espanya.

L’article 107 de la Llei 37/1988 continua dient que
les declaracions censals serveixen, així mateix, per comu-
nicar l’inici de les activitats econòmiques que desenvo-
lupin, les modificacions que els afectin i la cessació
d’aquestes.

Aquest precepte disposa que reglamentàriament s’ha
de regular el contingut, la forma i els terminis per a
la presentació d’aquestes declaracions censals.

En compliment de la norma esmentada s’ha aprovat
el Reial decret 1041/2003, d’1 d’agost («Butlletí Oficial
de l’Estat» de 5 de setembre de 2003), pel qual es regu-
len determinats censos tributaris i es modifiquen altres
normes relacionades amb la gestió de l’impost sobre
activitats econòmiques.

D’altra banda, la reforma de la Llei 39/1988, de 28
de desembre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 30), regu-
ladora de les hisendes locals, per la Llei 51/2002, de
27 de desembre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 28), així
com la modificació del Reial decret 243/1995, citada
en el paràgraf anterior, estableixen que els subjectes
passius de l’impost sobre activitats econòmiques que
no estiguin obligats a pagar-lo perquè n’estan exempts,
no han de presentar declaració d’alta per l’impost esmen-
tat, per la qual cosa la informació relativa a les activitats
econòmiques que facin i als establiments o locals en
què aquestes es duguin a terme, així com les seves varia-
cions, s’han de comunicar a través de la declaració cen-
sal, fet que fa necessari coordinar les obligacions formals
que han de complir els obligats tributaris en funció que
estiguin o no obligats al pagament de l’impost sobre
activitats econòmiques.

D’altra banda, l’article 11 del Reglament pel qual es
regulen determinats censos tributaris disposa que les
declaracions censals d’alta, modificació i baixa, que pre-
veuen els articles 7, 8 i 9 d’aquest Reglament, s’han
de presentar en el lloc, la forma, els terminis i els models
que estableixi el ministre d’Hisenda.

Així mateix, sense perjudici de les autoritzacions con-
cretes que conté l’articulat del Reglament pel qual es
regulen determinats censos tributaris, la disposició final
única del Reglament estableix que el ministre d’Hisenda
ha de dictar totes les disposicions que siguin necessàries
per a l’aplicació del que aquell disposa.



Suplement núm. 20 Dijous 16 d’octubre 2003 3629

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

Primer. Aprovació del model 036 de declaració censal.

De conformitat amb el que estableix l’article 11 del
Reglament pel qual es regulen determinats censos tri-
butaris, aprovat pel Reial decret 1041/2003, d’1 d’agost,
s’aprova el model 036, que figura a l’annex d’aquesta
Ordre, de declaració censal d’alta, modificació i baixa
en el cens d’obligats tributaris.

Aquest model consta de dos exemplars, un per a
l’Administració i un altre per a l’interessat.

Segon. Obligats a presentar declaració censal.

U. Els qui hagin de formar part del cens d’obligats
tributaris hi han de presentar una declaració d’alta.

El cens d’obligats tributaris està format per les per-
sones o entitats següents:

a) Els qui desenvolupin o hagin de desenvolupar
en territori espanyol activitats empresarials o professio-
nals.

b) Els qui abonin rendes subjectes a retenció o
ingrés a compte.

c) Els qui, no actuant com a empresaris o profes-
sionals, facin adquisicions intracomunitàries de béns sub-
jectes a l’impost sobre el valor afegit.

d) Els qui, tot i ser no residents en Espanya d’acord
amb el que disposa l’article 6 de la Llei 41/1998, de
9 de desembre, de l’impost sobre la renda de no residents
i normes tributàries, actuïn en el territori espanyol mit-
jançant establiment permanent o satisfacin en aquest
territori rendes subjectes a retenció o ingrés a compte,
així com les entitats a les quals es refereix l’article 5.c)
de la Llei.

e) Els qui siguin socis, hereus, comuners o partícips
d’entitats en règim d’atribució de rendes que desenvo-
lupin activitats empresarials o professionals i tinguin obli-
gacions tributàries derivades de la seva condició de mem-
bres de tals entitats.

f) Els qui no estiguin establerts al territori d’aplicació
de l’impost sobre el valor afegit i en siguin subjectes
passius, excepte que hagin estat exonerats del compli-
ment d’obligacions censals pel Departament de Gestió
Tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

La declaració d’alta també serveix per so�icitar l’as-
signació del número d’identificació fiscal, amb indepen-
dència que la persona jurídica o l’entitat so�icitant no
estigui obligada a donar-se d’alta en el cens d’obligats
tributaris, d’acord amb el que disposen les lletres ante-
riors. L’assignació del número d’identificació fiscal, a so�i-
citud de l’interessat o d’ofici, determina la inclusió auto-
màtica en el cens de contribuents de la persona o entitat
de què es tracti.

Així mateix, per mitjà de la declaració censal, els obli-
gats tributaris persones físiques que siguin empresaris
o professionals, i no disposin del número d’identificació
fiscal, han de so�icitar l’assignació d’aquest número.

Dos. Quan variï qualsevol de les dades recollides en
la declaració d’alta o en una altra declaració posterior,
l’obligat tributari ho ha de comunicar a l’Administració
tributària mitjançant l’oportuna declaració de modificació.

Quan una persona o entitat en constitució que tingui
assignat un número d’identificació fiscal provisional apor-
ti la documentació pendent necessària per a l’assignació
del número d’identificació fiscal definitiu, ha de so�ici-
tar-lo mitjançant una declaració censal de modificació.

Això no obstant, quan en virtut d’un conveni l’Agència
Estatal d’Administració Tributària tingui coneixement a
través d’altres organismes i institucions de la informació

necessària per assignar a una entitat el número d’iden-
tificació fiscal definitiu, pot exonerar l’entitat de presentar
una declaració censal so�icitant l’assignació de l’esmen-
tat número, sense perjudici de l’obligació que incumbeix
l’entitat de comunicar un altre tipus de modificacions
que s’hagin produït respecte de la informació que hagi
fet constar en les declaracions censals que hagi pre-
sentat anteriorment.

Tres. Han de presentar la declaració de baixa en
el cens d’obligats tributaris els qui cessin en el desen-
volupament de tot tipus d’activitats empresarials o pro-
fessionals o no n’hagin de formar part perquè no estan
inclosos en cap de les lletres que preveu el número u
d’aquest apartat.

Tercer. No obligats a presentar declaració censal.

No estan obligades a presentar les declaracions cen-
sals les persones o entitats que no abonin rendes sub-
jectes a retenció o ingrés a compte i que realitzin exclu-
sivament les operacions següents:

a) Arrendaments d’immobles exempts de l’impost
sobre el valor afegit, conforme al número 23è de l’apartat
u de l’article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre,
de l’impost sobre el valor afegit.

b) Lliuraments a títol ocasional de mitjans de trans-
port nous exempts de l’impost sobre el valor afegit en
virtut del que disposen els apartats u i dos de l’article 25
de la Llei de l’impost sobre el valor afegit.

c) Adquisicions intracomunitàries de béns exemptes
de l’impost sobre el valor afegit en virtut del que disposa
l’apartat tres de l’article 26 de la Llei de l’impost sobre
el valor afegit.

Quart. Subjectes passius de l’impost sobre activitats
econòmiques.

U. En relació amb els subjectes passius de l’impost
sobre activitats econòmiques que n’estiguin exempts per
totes les seves activitats econòmiques, la presentació
de les declaracions censals d’alta, modificació o baixa
substitueix la presentació de les declaracions específi-
ques de l’impost esmentat. Per tant, i sense perjudici
de les seves obligacions censals de caràcter general,
identifiquen a través de la declaració censal les activitats
econòmiques que desenvolupin, així com els establi-
ments i locals en què es duguin a terme les activitats
esmentades, i comuniquen l’alta, la variació o la baixa
en aquelles o en aquests.

Així mateix, poden so�icitar a través del model 036
les exempcions en l’impost sobre activitats econòmiques
que tinguin caràcter rogat, a efectes de comunicar-ho
a l’òrgan competent perquè adopti l’acord corresponent
sobre la procedència d’aquestes.

Dos. Els subjectes passius de l’impost sobre acti-
vitats econòmiques que estiguin obligats a tributar per
aquest per qualsevol de les seves activitats econòmiques
han de comunicar l’alta, la variació o la baixa en totes
les seves activitats econòmiques a través de les decla-
racions pròpies de l’esmentat impost. Així mateix, han
de so�icitar, si s’escau, l’exempció en l’impost sobre acti-
vitats econòmiques que els correspongui a través dels
models propis d’aquest impost. Tot això sense perjudici
del compliment de les seves obligacions censals de
caràcter general.

Cinquè. Societat limitada Nova Empresa.

Les societats en constitució que presentin el docu-
ment únic electrònic per fer telemàticament els seus
tràmits de constitució, d’acord amb el que preveu la Llei
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7/2003, d’1 d’abril («Butlletí Oficial de l’Estat» del 2),
de la societat limitada Nova Empresa, queden exone-
rades de l’obligació de presentar la declaració censal
d’alta, sense perjudici de la presentació posterior de les
declaracions de modificació i baixa que corresponguin
en la mesura que variï o s’hagi d’ampliar la informació
i les circumstàncies reflectides en el document únic
electrònic.

Sisè. Canvi de domicili fiscal.

Les persones jurídiques i entitats en general, així com
les persones físiques que formin part del cens d’obligats
tributaris, han de comunicar el canvi de domicili fiscal
mitjançant una declaració censal de modificació, d’acord
amb el que disposa la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 8
del Reglament pel qual es regulen determinats censos
tributaris.

Setè. Registre d’operadors intracomunitaris.

Les declaracions censals permeten de so�icitar la
inclusió o baixa al Registre d’operadors intracomunitaris.

D’acord amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 1
del Reglament pel qual es regulen determinats censos
tributaris, el Registre d’operadors intracomunitaris està
format per les persones o entitats que tinguin atribuït
el número d’identificació fiscal que regulen a efectes
de l’impost sobre el valor afegit la lletra d) de l’article 2
i l’article 16 del Reial decret 338/1990, que hagin d’e-
fectuar lliuraments o adquisicions intracomunitàries de
béns subjectes al tribut esmentat.

També formen part d’aquest Registre els subjectes
passius de l’impost sobre el valor afegit que hagin de
ser destinataris de prestacions de serveis el lloc de rea-
lització dels quals a efectes d’aquest es determini efec-
tivament en funció de quin sigui l’Estat que hagi atribuït
a l’adquirent el número d’identificació fiscal amb el qual
s’hagi fet l’operació.

La inclusió també és obligatòria en el cas de persones
o entitats a les quals es refereix l’article 14 de la Llei
de l’impost sobre el valor afegit quan hagin de fer adqui-
sicions intracomunitàries de béns subjectes a l’impost
esmentat. En aquest cas, la inclusió en aquest Registre
determina l’assignació automàtica a la persona o l’entitat
so�icitant del número d’identificació fiscal que regulen
la lletra d) de l’article 2 i l’article 16 del Reial decret
338/1990.

La circumstància que les persones o entitats a les
quals es refereix l’article 14 de la Llei de l’impost sobre
el valor afegit deixin d’estar incloses al Registre d’ope-
radors intracomunitaris perquè es dóna el cas que les
adquisicions intracomunitàries de béns que facin resultin
no subjectes a l’impost en consideració amb el que esta-
bleix l’esmentat precepte ha de determinar la revocació
automàtica del número d’identificació fiscal específic que
regulen la lletra d) de l’article 2 i l’article 16 del Reial
decret 338/1990.

Aquest Registre forma part del cens d’obligats tri-
butaris.

Vuitè. Registre d’exportadors i altres operadors econò-
mics en règim comercial.

Així mateix, la declaració censal de modificació ser-
veix perquè els empresaris o professionals que tinguin
dret al procediment de devolució que regula l’article 30
del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat
per l’article 1 del Reial decret 1624/1992, de 29 de
desembre, so�icitin la inscripció, així com la baixa, si
s’escau, al Registre d’exportadors i altres operadors eco-
nòmics en règim comercial, que també forma part del
cens d’obligats tributaris.

Novè. Relació de socis, hereus, membres o partícips.

U. Les persones jurídiques o entitats subjectes a
l’impost sobre societats han d’emplenar l’«Annex I: Rela-
ció de socis, hereus, membres o partícips» quan pre-
sentin la declaració censal d’alta.

Així mateix, mentre no disposin de número d’iden-
tificació fiscal definitiu, han de comunicar les variacions
relatives als seus socis, membres o partícips a través
de la corresponent declaració censal de modificació.

Dos. Les entitats a les quals sigui aplicable el règim
d’atribució de rendes que duguin a terme activitats
empresarials o professionals han de presentar una única
declaració censal d’alta, en la qual han d’emplenar l’«An-
nex I: Relació de socis, hereus, membres o partícips».

Quan es produeixi alguna variació relativa als seus
membres, l’entitat ho ha de comunicar mitjançant la pre-
sentació d’una declaració censal de modificació, llevat
que disposi de número d’identificació fiscal definitiu i,
a més, hagi de presentar la declaració informativa que
regula l’article 74 bis de la Llei 40/1998, de 9 de desem-
bre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
i altres normes tributàries.

Així mateix, cada soci, hereu, membre o partícip ha
de presentar una declaració censal per comunicar les
obligacions tributàries que derivin de la seva condició
de membre d’aquestes entitats.

La renúncia al règim d’estimació objectiva i a la moda-
litat simplificada del règim d’estimació directa de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, així com la renún-
cia al règim especial simplificat i al règim especial de
l’agricultura, ramaderia i pesca de l’impost sobre el valor
afegit, es fan mitjançant la presentació per l’entitat d’un
model de declaració censal, consignant a l’«Annex I: Rela-
ció de socis, hereus, membres o partícips» la renúncia
i la signatura de tots i cada un d’ells.

La revocació de la renúncia a la modalitat i règims
esmentats en el paràgraf anterior l’ha de comunicar l’en-
titat mitjançant la presentació de la corresponent decla-
ració censal de modificació, si bé, en aquest cas, no
és necessari que l’«Annex I: Relació de socis, hereus,
membres o partícips» sigui signat per tots, i només cal
que la declaració sigui subscrita per qualsevol d’aquests.

Desè. Termini de presentació del model 036.

U. Declaració d’alta.—Amb caràcter general, la
declaració censal d’alta s’ha de presentar abans de l’inici
de les activitats corresponents, quan es facin les ope-
racions, quan s’esdevingui l’obligació de retenir o ingres-
sar a compte sobre les rendes que se satisfacin, abonin
o deguin o quan concorrin les circumstàncies que preveu
l’article 7 del Reglament pel qual es regulen determinats
censos tributaris.

A efectes del que disposa el Reglament esmentat,
s’entén produït el començament d’una activitat empre-
sarial o professional des del moment que es facin quals-
sevol lliuraments, prestacions o adquisicions de béns o
serveis, s’efectuïn cobraments o pagaments o es con-
tracti personal laboral, amb la finalitat d’intervenir en
la producció o distribució de béns o serveis.

Això no obstant, si s’escau, la declaració censal d’alta
es presenta en els terminis que preveuen les disposicions
que regulen les opcions o comunicacions que es mani-
festin a través d’ella.

Dos. Declaració de modificació.—La declaració cen-
sal de modificació s’ha de presentar en el termini d’un
mes, a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagin
produït els fets que determinen la seva presentació,
excepte en els casos que s’indiquen a continuació:

a) En els casos en què la normativa pròpia de cada
tribut estableixi terminis específics, en els quals la decla-
ració es presenta de conformitat amb aquests.
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b) Les declaracions a les quals es refereix la lletra
a’) de la lletra k) de l’apartat 2 de l’article 8 del Reglament
pel qual es regulen determinats censos tributaris s’han
de presentar abans del moment en què s’iniciï la nova
activitat empresarial que hagi de constituir, a efectes
de l’impost sobre el valor afegit, un sector diferenciat
d’activitat respecte de les activitats que anteriorment
es duien a terme.

c) La so�icitud a la qual es refereix el primer paràgraf
de la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 8 del Reglament
esmentat s’ha de presentar abans del moment en què
es produeixin les circumstàncies que preveu l’apartat 3
de l’article 1 del mateix Reglament.

d) La comunicació que preveu la lletra m) de l’a-
partat 2 de l’article 8 ja esmentat es formula en el termini
general i, en qualsevol cas, abans del venciment del ter-
mini per a la presentació de la primera declaració periò-
dica afectada per la variació posada en coneixement
de l’Administració tributària o que s’hagi hagut de pre-
sentar si no s’ha produït aquesta variació.

e) L’opció de tributació en destinació per les ope-
racions de vendes a distància, a què es refereix l’apartat
quatre de l’article 68 de la Llei de l’impost sobre el valor
afegit, s’efectua durant el mes de desembre anterior a
l’any natural en què hagi de tenir efecte.

L’any d’inici de l’activitat, l’opció s’ha de fer abans
que es facin aquestes operacions.

L’opció produeix efecte durant un període mínim de
dos anys naturals. Aquesta ha de ser reiterada pel sub-
jecte passiu una vegada transcorreguts dos anys natu-
rals, i, en cas contrari, queda automàticament revocada.

Tres. Declaració de baixa.—La declaració censal de
baixa s’ha de presentar en el termini d’un mes des que
es compleixin les condicions que preveu l’apartat 1 de
l’article 9 del Reglament pel qual es regulen determinats
censos tributaris.

Quan una societat o entitat es dissolgui, la declaració
de baixa ha de ser presentada en el termini d’un mes
des que s’hagi realitzat, si s’escau, la cance�ació efectiva
dels corresponents assentaments al Registre Mercantil.

Onzè. Forma i lloc de presentació del model 036.

U. El model 036 es pot presentar en imprès o per
via telemàtica a través d’Internet.

Dos. La presentació en imprès s’ha de fer a l’Ad-
ministració o, si no n’hi ha, a la Delegació de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària corresponent al domi-
cili fiscal del titular de la declaració en el moment de
presentar-lo.

Les persones o entitats no residents a Espanya o no
establertes al territori d’aplicació de l’impost sobre el
valor afegit han de presentar el model 036 a l’Admi-
nistració o Delegació de l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària corresponent al domicili fiscal del seu repre-
sentant o, en cas que no l’hagin nomenat, a la del lloc
on actuïn.

La presentació en imprès del model 036 es pot fer
mitjançant un lliurament directe a les oficines indicades
o enviant-lo per correu certificat a aquestes oficines.

Tres. La presentació telemàtica del model 036 s’ha
de fer de conformitat amb el que disposa l’apartat
següent d’aquesta Ordre.

Dotzè. Presentació telemàtica del model 036.

U. Àmbit d’aplicació del sistema de presentació tele-
màtica de la declaració censal corresponent al
model 036.

Els obligats tributaris que han de presentar la decla-
ració censal corresponent al model 036 poden fer, a

elecció seva, aquesta presentació en imprès o per via
telemàtica.

La presentació de la declaració per via telemàtica
pot ser feta bé pel declarant mateix o bé per un tercer
que actuï en representació seva, d’acord amb el que
estableixen el Reial decret 1377/2002, de 20 de desem-
bre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 21), pel qual es des-
plega la co�aboració social en la gestió dels tributs
per a la presentació telemàtica de declaracions, comu-
nicacions i altres documents tributaris i l’Ordre
HAC/1398/2003, de 27 de maig («Butlletí Oficial de
l’Estat» de 3 de juny) per la qual s’estableixen els casos
i les condicions en els quals es pot fer efectiva la co�a-
boració social en la gestió dels tributs, i aquesta s’estén
expressament a la presentació telemàtica de determinats
models de declaració i altres documents tributaris.

Quan la declaració censal s’hagi d’acompanyar d’al-
tres documents com, per exemple, l’escriptura pública
de constitució de l’entitat o els seus estatuts socials,
la presentació telemàtica del model 036 només es pot
fer a l’empara d’una Resolució del director general de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària en la qual
s’estableixin els casos i les condicions en els quals es
pot fer la presentació de la documentació addicional
esmentada per mitjans telemàtics. Això no obstant, quan
aquesta presentació la facin les persones o entitats a
què es refereix el paràgraf anterior i així ho hagin previst
els convenis subscrits, també es poden presentar tele-
màticament el model 036 i la documentació addicional.

Dos. Condicions generals per a la presentació tele-
màtica de la declaració censal corresponent al
model 036.

1. Requisits per a la presentació telemàtica de la
declaració corresponent al model 036: la presentació
telemàtica de les declaracions corresponents al
model 036 està subjecta a les condicions següents:

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

b) El declarant ha de tenir insta�at al navegador
del seu ordinador un certificat de signatura electrònica
X.509.V3 expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda
i Timbre-Reial Casa de la Moneda d’acord amb el pro-
cediment que estableixen els annexos III i VI de l’Ordre
de 24 d’abril de 2000 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 29),
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, o
qualsevol altre certificat d’entre els que estiguin admesos
per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, d’acord
amb el que preveu l’Ordre HAC/1181/2003, de 12 de
maig («Butlletí Oficial de l’Estat» del 15), per la qual
s’estableixen normes específiques sobre l’ús de la sig-
natura electrònica en les relacions tributàries per mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics amb l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària.

c) Si el presentador és una persona o entitat auto-
ritzada per presentar declaracions en representació de
persones terceres, ha de tenir insta�at al navegador qual-
sevol dels certificats d’usuari a què es refereix la lletra
anterior.

d) Per fer la presentació telemàtica de la declaració
corresponent al model 036, s’ha de generar un fitxer
i emplenar els formularis que el mateix programa de
transmissió presenta en pantalla, o utilitzar altres pro-
grames que genera el fitxer.

Així mateix, quan s’opti per aquesta modalitat de pre-
sentació s’han de tenir en compte les normes tècniques
que es requereixen per fer aquesta presentació i que
recull l’annex II de l’Ordre de 24 d’abril de 2000, per
la qual s’estableixen les condicions generals i el pro-
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cediment per a la presentació telemàtica de declaracions
de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

2. Presentació de declaracions amb deficiències de
tipus formal: en els casos en què es detectin anomalies
de tipus formal en la transmissió telemàtica de decla-
racions, aquesta circumstància s’ha de posar en coneixe-
ment del presentador de la declaració pel mateix sistema
mitjançant els missatges d’error corresponents perquè
les solucioni.

Tres. Procediment per a la presentació telemàtica
de la declaració censal corresponent al model 036.

El procediment per a la presentació telemàtica de
les declaracions és el següent:

a) El presentador s’ha de comunicar amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària a través d’Internet o
de qualsevol altra via equivalent que en permeti la con-
nexió, a l’adreça: http://aeat.es i ha de seleccionar el
model de declaració que ha de transmetre.

A continuació, cal transmetre la declaració corres-
ponent amb la signatura electrònica, 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
o qualsevol altre certificat admès a efectes del compli-
ment d’obligacions tributàries, en els termes que preveu
la lletra b) del número 1 anterior i prèviament insta�at
al navegador a aquest efecte.

b) Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària li retorna en pantalla les dades
del formulari validades 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, es mos-
tren en pantalla les dades del formulari i la descripció

dels errors detectats. En aquest cas, cal solucionar-los
tornant a emplenar el formulari.

c) El presentador ha d’imprimir i conservar la decla-
ració acceptada, degudament validada amb el codi elec-
trònic corresponent.

Disposició addicional única.

Els conceptes i les definicions relatius a la presentació
de declaracions per via telemàtica els recull 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 derogatòria única.

Queda derogada l’Ordre HAC/1025/2002, de 7 de
maig, per la qual s’aproven models nous de declaració
censal de començament, modificació o cessació de l’ac-
tivitat, que han de presentar a efectes fiscals els empre-
saris, els professionals i altres obligats tributaris, i s’es-
tableix l’àmbit, les condicions generals i el procediment
per a la seva presentació telemàtica.

Disposició final única.

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

Madrid, 10 de setembre de 2003.

MONTORO ROMERO

Excms. Srs. Secretari d’Estat d’Hisenda i Director General
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
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ANNEX

1 Delegació de/d'
2 Administració de/d' 3 Codi d'Administració

Agència Tributària Declaració censal
d'alta, modificació i baixa en
el cens d'obligats tributaris 036

Model

Domicili fiscal

Espai reservat per a la numeració per codi de barres
i la preimpressió de “036 NNNNNN NNN N”

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa

A) Persona física resident
5  NIF 6 Cognoms i nom

10  SG 11  Nom de la via pública 12  Núm. 13  Esc. 14  Pis 15  Porta 16 Telèfon

17 Codi postal 18  Municipi Codi municipi 19  Província Codi província

25  SG 26  Nom de la via pública 27  Núm. 28  Esc. 29  Pis 30  Porta 31 Telèfon

32  Codi postal 33  Municipi Codi municipi 34  Província Codi província

20 Adreça electrònica 21  Domini o adreça d'Internet

Domicili gestió administrativa (si és diferent del fiscal)

Domicili fiscal

B) Persona jurídica o entitat resident o constituïda a Espanya
35  NIF 36 Raó o denominació social 37  Anagrama

40  SG 41  Nom de la via pública 42  Núm. 43  Esc. 44  Pis 45  Porta 46 Telèfon

55  SG 56  Nom de la via pública 57  Núm. 58  Esc. 59  Pis 60  Porta 61 Telèfon

90 Adreça electrònica 91  Domini o adreça d'Internet

Domicili fiscal a Espanya

C) Persona o entitat no resident o constituïda a l'estranger
77  NIF 78 Cognoms i nom, raó o denominació social 79  Anagrama

80  SG 81  Nom de la via pública 82  Núm. 83  Esc. 84  Pis 85  Porta 86 Telèfon

Domicili social (si és diferent del fiscal)

65 SÍ NO

68 69

70

74 75

Marqueu amb una X la casella que correspongui i indiqueu la forma jurídica o classe d'entitat:

Persona jurídica. Forma jurídica:

Entitat en atribució de rendes constituïda a Espanya amb activitat econòmica. Classe d'entitat:

Entitat en atribució de rendes constituïda a Espanya sense activitat econòmica. Classe d'entitat:

Altres entitats. Classe d'entitat:

Exemplar per a l'Administració

47  Codi postal 48  Municipi Codi municipi 49  Província Codi província

62  Codi postal 63  Municipi Codi municipi 64  Província Codi província

87  Codi postal 88  Municipi Codi municipi 89  Província Codi província

50 Adreça electrònica 51  Domini o adreça d'Internet

72

Pàg. 1ADades identificatives

71

73

Teniu personalitat jurídica?
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1 Delegació de/d'
2 Administració de/d' 3 Codi d'Administració

Agència Tributària Declaració censal
d'alta, modificació i baixa en
el cens d'obligats tributaris 036

Model

Domicili fiscal

Espai reservat per a la numeració per codi de barres
i la preimpressió de “036 NNNNNN NNN N”

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa

A) Persona física resident
5  NIF 6 Cognoms i nom

10  SG 11  Nom de la via pública 12  Núm. 13  Esc. 14  Pis 15  Porta 16 Telèfon

17 Codi postal 18  Municipi Codi municipi 19  Província Codi província

25  SG 26  Nom de la via pública 27  Núm. 28  Esc. 29  Pis 30  Porta 31 Telèfon

32  Codi postal 33  Municipi Codi municipi 34  Província Codi província

20 Adreça electrònica 21  Domini o adreça d'Internet

Domicili gestió administrativa (si és diferent del fiscal)

Domicili fiscal

B) Persona jurídica o entitat resident o constituïda a Espanya
35  NIF 36 Raó o denominació social 37  Anagrama

40  SG 41  Nom de la via pública 42  Núm. 43  Esc. 44  Pis 45  Porta 46 Telèfon

55  SG 56  Nom de la via pública 57  Núm. 58  Esc. 59  Pis 60  Porta 61 Telèfon

90 Adreça electrònica 91  Domini o adreça d'Internet

Domicili fiscal a Espanya

C) Persona o entitat no resident o constituïda a l'estranger
77  NIF 78 Cognoms i nom, raó o denominació social 79  Anagrama

80  SG 81  Nom de la via pública 82  Núm. 83  Esc. 84  Pis 85  Porta 86 Telèfon

Domicili social (si és diferent del fiscal)

65 SÍ NO

68 69

70

74 75

Marqueu amb una X la casella que correspongui i indiqueu la forma jurídica o classe d'entitat:

Persona jurídica. Forma jurídica:

Entitat en atribució de rendes constituïda a Espanya amb activitat econòmica. Classe d'entitat:

Entitat en atribució de rendes constituïda a Espanya sense activitat econòmica. Classe d'entitat:

Altres entitats. Classe d'entitat:

Exemplar per a l'interessat

47  Codi postal 48  Municipi Codi municipi 49  Província Codi província

62  Codi postal 63  Municipi Codi municipi 64  Província Codi província

87  Codi postal 88  Municipi Codi municipi 89  Província Codi província

50 Adreça electrònica 51  Domini o adreça d'Internet

72

Pàg. 1ADades identificatives

71

73

Teniu personalitat jurídica?
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Pàg. 4BDeclaració d'activitats i locals (resta d'activitats)

C) Activitat número.../...
401 Descripció de l'activitat 402 Grup o epígraf/secció IAE 403 Tipus d'activitat 404 Codi activitat

L'activitat es duu a terme en un local determinat (locals directament afectes a l'activitat)

D) Lloc de realització de l'activitat

413 SG 414 Nom de la via pública 415 Núm. 416 Pis 417 Porta 418 Codi postal

419 Municipi Codi municipal 420 Província Codi província 421 Comunitat autònoma

411 Municipi Codi municipal Província Codi província

422 Superfície (m2) 423 Grau d'afec.
%

L'activitat es duu a terme fora d'un local determinat

Causa de presentació 405 Alta 406 Data Núm. referència 407

408 Baixa 409 Data Núm. referència 410

Indiqueu el municipi on dueu a terme, fonamentalment, la vostra activitat econòmica:

Causa de presentació 424 Alta 425 Data 426 Núm. referència

427 Baixa 428 Data 429 Núm. referència alta

430 Variació 431 Data 432 Núm. referència alta

• LOCAL Número …/… 412 Referència cadastral

Locals indirectament afectes a l'activitat (magatzems, dipòsits, centres de direcció...)

434 SG 435 Nom de la via pública 436 Núm. 437 Pis 438 Porta 439 Codi postal

440 Municipi Codi municipal 441 Província Codi província 442 Comunitat autònoma

443 Superfície (m2) 444 Grau d'afec.
%

Causa de presentació 445 Alta 446 Data 447 Núm. referència

448 Baixa 449 Data 450 Núm. referència alta

451 Variació 452 Data 453 Núm. referència alta

• LOCAL Número …/… 433 Referència cadastral

455 SG 456 Nom de la via pública 457 Núm. 458 Pis 459 Porta 460 Codi postal

461 Municipi Codi municipal 462 Província Codi província 463 Comunitat autònoma

%

Causa de presentació 468 Alta 469 Data 470 Núm. referència

471 Baixa 472 Data 473 Núm. referència alta

474 Variació 475 Data 476 Núm. referència alta

• LOCAL Número …/… 454 Referència cadastral

478 SG 479 Nom de la via pública 480 Núm. 481 Pis 482 Porta 483 Codi postal

484 Municipi Codi municipal 485 Província Codi província 486 Comunitat autònoma

%

Causa de presentació 491 Alta 492 Data 493 Núm. referència

494 Baixa 495 Data 496 Núm referència alta

497 Variació 498 Data 499 Núm. referència alta

• LOCAL Número …/… 477 Referència cadastral

NIF Cognoms i nom o raó o denominació social

Exemplar per a l'interessat

487 Superfície (m2) 488 Grau d'afec. 489 Ús o destinació 490 Sigles

464 Superfície (m2) 465 Grau d'afec. 466 Ús o destinació 467 Sigles
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NIF Cognoms i nom o raó o denominació social

Pàg. 8Annex I: relació de socis, hereus, membres o partícips

Soci, hereu, membre o partícip núm. …/…

Domicili fiscal

800 NIF 801 Cognoms i nom o raó social

815 País o territori 816 Resident 817 Nacionalitat 818 Quota o % de participació

SÍ NO %

Signatura

Estimació directa simplificada 821

Règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca 825

IRPF: Estimació objectiva 819

IVA: Règim simplificat 823

RevocacióRenúncia RevocacióRenúncia

805 SG 806 Nom de la via pública 807 Núm. 808 Esc.809 Pis 810 Porta 811 Telèfon

Full           /

812 Codi postal 813 Municipi Codi municipi 814 Província Codi p

Exemplar per a l'interessat

820

824

822

826

Soci, hereu, membre o partícip núm. …/…

Domicili fiscal

830 NIF 831 Cognoms i nom o raó social

845 País o territori 846 Resident 847 Nacionalitat 848 Quota o % de participació

SÍ NO %

Signatura

Estimació directa simplificada 851

Règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca 855

IRPF: Estimació objectiva 849

IVA: Règim simplificat 853

RevocacióRenúncia RevocacióRenúncia

835 SG 836 Nom de la via pública 837 Núm. 838 Esc.839 Pis 840 Porta 841 Telèfon

842 Codi postal 843 Municipi Codi municipi 844 Província Codi província

850

854

852

856

Soci, hereu, membre o partícip núm. …/…

Domicili fiscal

860 NIF 861 Cognoms i nom o raó social

875 País o territori 876 Resident 877 Nacionalitat 878 Quota o % de participació

SÍ NO %

Signatura

Estimació directa simplificada 881

Règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca 885

IRPF: Estimació objectiva 879

IVA: Règim simplificat 883

RevocacióRenúncia RevocacióRenúncia

865 SG 866 Nom de la via pública 867 Núm. 868 Esc.869 Pis 870 Porta 871 Telèfon

872 Codi postal 873 Municipi Codi municipi 874 Província Codi província

880

884

882

886
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Agència Tributària

DECLARACIÓ CENSAL D'ALTA,
MODIFICACIÓ I BAIXA EN EL CENS

D'OBLIGATS TRIBUTARIS
Model 036

Aquest model de declaració consta de les onze pàgines que es detallen a continuació:

Pàgines 1A i B Dades identificatives.

Pàgina 2 Causes de la presentació de la declaració censal.

Pàgina 3 Dades tributàries de caràcter general.

Pàgines 4A i B Declaració d'activitats i locals.

Pàgina 5 Impost sobre el valor afegit.

Pàgina 6 Impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre societats i impost sobre la
renda de no residents.

Pàgina 7 Retencions, ingressos a compte, impostos especials i altres.

Pàgina 8 Annex I: relació de socis, hereus, membres o partícips.

Pàgina 9 Annex II: règims especials comerç intracomunitari (vendes a distància i no
subjecció a l'article 14 de la Llei de l'IVA).

MINISTERI
D'HISENDA
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INSTRUCCIONS PER EMPLENAR
LA DECLARACIÓ CENSAL

Declaració censal
d'alta, modificació i baixa en
el cens d'obligats tributaris 036

Model

Aquest document consta de dos exemplars en paper autocopiatiu i s'ha d'emplenar a màquina o fer servir un bolígraf sobre superfície dura i amb
lletres majúscules. No empleneu les caselles ombrejades.

Identifiqueu totes les pàgines en què hàgiu emplenat alguna casella amb el NIF (si en teniu) i el nom i els cognoms o la raó o denominació social
del titular de la declaració.

Qüestions generals

OBLIGATS A DECLARAR

Declaració d'alta:

- Els empresaris o els professionals que hagin de començar a exercir una o diverses activitats econòmiques en territori espanyol.
- Els qui, no actuant com a empresaris o professionals, abonin rendes subjectes a retenció o ingrés a compte o facin adquisicions intracomuni-

tàries de béns subjectes a l'IVA.
- Els no residents que actuïn en territori espanyol mitjançant un establiment permanent o satisfacin en aquest territori rendes subjectes a

retenció o ingrés a compte, així com les entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori
espanyol. Així mateix, els establiments permanents en territori espanyol de les persones jurídiques o entitats no residents han de
presentar declaració d'alta en el cens d'obligats tributaris.

- Els socis, hereus, comuners o partícips d'entitats en règim d'atribució de rendes que tinguin obligacions tributàries derivades de la condició
de membres d'aquestes entitats.

- Els no establerts en el territori d'aplicació de l'IVA que siguin subjectes passius d'aquest impost, excepte que hagin estat exonerats del com-
pliment d'obligacions censals pel Departament de Gestió Tributària de l'Agència Tributària.

- En qualsevol cas, les persones jurídiques i entitats en general i les persones físiques empresaris o professionals que no tinguin el número
d'identificació fiscal (NIF) l'han de sol·licitar mitjançant la declaració censal d'alta.

Declaració de modificació:

Les persones o les entitats que hagin presentat declaració d'alta han de presentar declaració de modificació quan:
- Variï qualsevol de les seves dades identificatives. En particular, aquesta declaració serveix per comunicar el canvi de domicili fiscal.
- Variï qualsevol altra dada consignada en la declaració d'alta o en una altra declaració de modificació posterior.

Declaració de baixa:

- Han de presentar-la els qui cessin en l'exercici de totes les activitats empresarials o professionals o els qui, per una altra causa, no hagin de
formar part del cens d'obligats tributaris.

LLOC DE PRESENTACIÓ

- A l'administració o, si no n'hi ha, a la delegació de l'Agència Tributària corresponent al domicili fiscal en el moment de la presentació o
bé a la Unitat Regional de Gestió de Grans Empreses de la Delegació Especial de l'Agència Tributària corresponent al domicili fiscal,
segons escaigui en funció de l'adscripció del declarant.

- No residents o no establerts: a l'administració o, si no n'hi ha, a la delegació de l'Agència Tributària corresponent al domicili fiscal del seu
representant o, si no en té, a la del lloc en què actuïn.

- L'imprès del model 036 es pot presentar directament a l'oficina corresponent o enviar-lo per correu certificat.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Declaració d'alta:

- Comunicació d'inici d'activitat: abans de l'inici de les activitats corresponents, de la realització de les operacions, quan hi hagi l'obligació
de retenir o ingressar a compte sobre les rendes que se satisfacin, s'abonin o es deguin, o abans que concorrin les circumstàncies que preveu
l'article 7 del Reglament pel qual es regulen determinats censos tributaris.

- Sol·licitud del NIF:
- Els qui hagin d'exercir activitats empresarials o professionals: abans de la realització de qualsevol lliurament, prestació o adquisició

de béns o serveis, de la percepció de cobraments o l'ingrés de pagaments, o de la contractació de personal laboral, efectuats per a
l'exercici de l'activitat.

- Sens perjudici del que s'ha assenyalat, les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica: dins del mes següent a la data
de la constitució o de l'establiment en territori espanyol.

- Opcions i comunicacions que es manifestin a través de la declaració d'alta: en els terminis previstos en les disposicions que les regulen
(vegeu l'apartat següent “Declaració de modificació”).

Declaració de modificació:

- General: en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà del dia en què s'hagin produït els fets que en determinen la presentació.
- Inici d'una activitat nova que constitueixi un sector diferenciat, amb començament de la realització habitual de lliuraments de béns o

prestacions de serveis posterior al començament de l'adquisició de béns o serveis per al seu desenvolupament i proposta de percentatge
provisional de deducció: abans del moment en què s'iniciï la nova activitat.

- Règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció. Opció per determinar la base imposable mitjançant el
marge de benefici global: durant el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què hagi de fer efecte, i s'entén prorrogada
l'opció, excepte que hi hagi renúncia en el termini esmentat.

- Règim especial d'agències de viatges. Opció per determinar la base imposable: durant el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural
en què hagi de fer efecte, i s'entén prorrogada l'opció, excepte que hi hagi renúncia en el termini esmentat.

- Renúncia als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca en l'IVA: durant el mes de desembre anterior a l'any en què
hagi de fer efecte, i s'entén prorrogada tàcitament per a cada un dels anys en què aquests règims puguin ser aplicables, excepte que es
revoqui la renúncia en el termini esmentat. La renúncia té efectes durant un període mínim de tres anys.
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Pàgina 5. Impost sobre el valor afegit

A l'apartat A) s'ha d'indicar el règim aplicable a cada una de les activitats econòmiques que exerceixi el subjecte passiu de l'IVA, identificant-les
d'acord amb les normes i la classificació de l'impost sobre activitats econòmiques (tant si s'han donat d'alta a través de la declaració censal com
si s'han declarat a través dels models propis de l'IAE) o segons el tipus d'activitat quan es tracti d'activitats que no formin part del fet imposable
d'aquest impost sobre activitats econòmiques.
L'apartat B) permet sol·licitar l'alta o la baixa en el Registre d'exportadors i altres operadors econòmics i en el Registre d'operadors intracomunitaris;
s'hi ha de consignar la data efectiva de l'alta o la baixa.
Formen part del Registre d'exportadors i altres operadors econòmics els empresaris o els professionals que tenen dret al procediment de devolució
que regula l'article 30 del Reglament de l'IVA.
Formen part del Registre d'operadors intracomunitaris:

• Les persones o les entitats que tenen atribuït el NIF-IVA i hagin d'efectuar lliuraments o adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a
aquest tribut.

• Els subjectes passius de l'IVA que hagin de ser destinataris de prestacions de serveis el lloc de realització dels quals, a efectes d'aquest, es
determini en funció de quin sigui l'Estat que hagi atribuït a l'adquirent el NIF amb què s'hagi efectuat l'operació.

• Les persones o les entitats a què es refereix l'article 14 de la Llei de l'IVA quan hagin de fer adquisicions intracomunitàries de béns subjectes
a aquest impost.

A l'apartat C), Deduccions, a més de proposar, si s'escau, el percentatge provisional de deducció a efectes de l'article 111.dos de la Llei de l'IVA,
es pot exercir l'opció per la prorrata especial, i, si s'escau, s'ha de distingir per sectors diferenciats d'activitat i identificar cada activitat en funció
del codi corresponent de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques.
Sens perjudici de l'emplenament d'aquesta pàgina, els subjectes passius de l'IVA als quals siguin aplicables règims especials del comerç intraco-
munitari (vendes a distància, article 68 de la Llei de l'IVA, i subjectes passius en règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, subjectes passius
exempts i persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o professionals, article 14 de la Llei de l'IVA) han d'emplenar, si s'escau, la pàgina 8,
Annex I: règims especials comerç intracomunitari (vendes a distància i no subjecció a l'article 14 de la Llei de l'IVA).

Pàgina 4. Declaració d'activitats i locals

Aquesta pàgina s'ha d'utilitzar per comunicar l'alta, la baixa o la variació d'alguna de les dades corresponents a les activitats o a la relació dels
establiments o locals en què s'exerceixin aquestes activitats, sempre que els subjectes passius no tributin per l'impost sobre activitats econòmiques
per alguna de les seves activitats econòmiques.
S'ha d'emplenar un full per a cada activitat. L'activitat s'ha de determinar d'acord amb les normes i la classificació de l'impost sobre activitats
econòmiques o segons el tipus d'activitat quan es tracti d'activitats que no formin part del fet imposable d'aquest impost.

La pàgina 4A s'ha d'emplenar per recollir les dades relatives a l'activitat principal i la pàgina 4B per a la resta de les activitats. S'han d'emplenar
tants fulls addicionals com calguin.

Pàgina 6. Impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents

L'obligat tributari ha d'emplenar l'apartat d'aquesta pàgina que li correspongui, segons si es tracta d'un subjecte passiu de l'impost sobre la renda de
les persones físiques (apartat A), de l'impost sobre societats (apartat B) o de l'impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments
permanents o a entitats en atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol (apartat C).

Pàgina 7. Retencions, ingressos a compte, impostos especials i altres

Pàgina 8. Annex I: relació de socis, hereus, membres o partícips

Pàgina 9. Annex II: règims especials comerç intracomunitari (vendes a distància i no subjecció a l'article 14 de la Llei de l'IVA)

Aquest annex l'han d'emplenar, exclusivament i en els casos que escaigui, els subjectes passius de l'IVA que realitzin vendes a distància (article
68, apartats tres, quatre i cinc de la Llei de l'IVA), així com els subjectes passius de l'IVA en règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, els
subjectes passius exempts i les persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o professionals i que realitzin adquisicions intracomunitàries
de béns (article 14 de la Llei de l'IVA).

Apartat A) Retencions i ingressos a compte: l'han d'emplenar els obligats tributaris que satisfacin rendes subjectes a retenció o ingrés a compte (SÍ)
o deixin de satisfer-les (NO).
Apartat B) Impostos especials i altres: per als subjectes passius d'algun impost especial o de l'impost sobre les primes d'assegurances.

Aquest annex s'ha d'emplenar en els casos següents:
a) Persones jurídiques o entitats subjectes a l'impost sobre societats:

- Quan es constitueixin.
- Quan es produeixin variacions relatives als socis i la persona o l'entitat encara no disposi del NIF definitiu.

b) Entitats en règim d'atribució de rendes:
- Quan es constitueixin.
- Quan es produeixin variacions relatives als membres o partícips i l'entitat encara no disposi del NIF definitiu.
- Quan, tot i disposar del NIF definitiu, es produeixin variacions relatives als membres o partícips i l'entitat no tingui l'obligació de presentar

la declaració informativa de l'art. 74 bis de la Llei 40/1998 de l'IRPF.
- Quan hagin de comunicar la renúncia al règim d'estimació objectiva o a la modalitat simplificada del règim d'estimació directa en l'IRPF

o als règims simplificat o de l'agricultura, ramaderia i pesca en l'IVA (l'han de signar tots els membres) o la revocació de la renúncia (basta
que el signi algun dels membres).


