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a) Quan s’iniciï una relació laboral, ordinària o 
especial, o estatutària amb un ocupador a Espanya, 
un document justificatiu emès per l’ocupador en 
què s’expressi el reconeixement de la relació labo-
ral o estatutària amb el contribuent, la data d’inici 
de l’activitat que consti en l’alta a la Seguretat 
Social a Espanya, el centre de treball i la seva 
adreça, la durada del contracte de treball i que la 
feina es realitzarà efectivament a Espanya.

b) Quan es tracti d’un desplaçament ordenat 
pel seu ocupador per prestar serveis a una empresa 
o entitat resident a Espanya o a un establiment 
permanent situat en territori espanyol, un docu-
ment justificatiu emès per aquests últims en què 
s’expressi el reconeixement de la prestació de ser-
veis per a aquells, al qual s’ha d’adjuntar una còpia 
de la carta de desplaçament de l’ocupador, la data 
d’inici de l’activitat que consti en l’alta a la Segure-
tat Social a Espanya o a la documentació que per-
meti, si s’escau, el manteniment de la legislació de 
Seguretat Social d’origen, el centre de treball i la 
seva adreça, la durada de l’ordre de desplaçament 
i que la feina es realitzarà efectivament a Espa-
nya.

2. L’Administració tributària, a la vista de la 
comunicació presentada, ha d’expedir al contribu-
ent, si escau, en el termini màxim dels 10 dies 
hàbils següents al de la presentació de la comuni-
cació, un document acreditatiu en què consti que el 
contribuent ha optat per l’aplicació d’aquest règim 
especial.

El document acreditatiu serveix per justificar, 
davant les persones o entitats obligades a practicar 
retenció o ingrés a compte, la seva condició de con-
tribuent per aquest règim especial, per a la qual cosa 
els ha de lliurar un exemplar del document.

Article 118. Certificat de residència fiscal.

1. Els contribuents de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques que optin per l’aplicació 
d’aquest règim especial poden sol·licitar el certificat 
de residència fiscal a Espanya que regula la dispo-
sició addicional segona de l’Ordre HAC/3626/2003, 
de 23 de desembre, que figura a l’annex 9 de l’ordre 
esmentada. 

2. El ministre d’Economia i Hisenda pot asse-
nyalar, a condició de reciprocitat, els supòsits en 
què s’han d’emetre certificats per acreditar la con-
dició de resident a Espanya, als efectes de les dis-
posicions d’un conveni per evitar la doble imposi-
ció subscrit per Espanya, als contribuents que 
hagin optat per l’aplicació d’aquest  règim espe-
cial.»

Disposició addicional única. Determinació del rendiment 
net en la modalitat simplificada del mètode d’estima-
ció directa en les activitats agrícoles i ramaderes durant 
l’any 2005.

Amb efectes exclusius durant l’any 2005, per a la 
determinació del rendiment net de les activitats agrícoles 
i ramaderes en la modalitat simplificada del mètode d’es-
timació directa, i als efectes que preveu la regla 2a de 
l’article 28 del Reglament de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, aprovat pel Reial decret 1775/2004, 
de 30 de juliol, el conjunt de les provisions deduïbles i les 
despeses de difícil justificació s’ha de quantificar aplicant 
el percentatge del 10 per cent sobre el rendiment net, 
exclòs aquest concepte.

Disposició transitòria única. Termini per a l’exercici de 
l’opció pel règim especial de l’article 9.5 del text refós 
de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques.

1. Els contribuents que hagin adquirit la residència 
fiscal a Espanya el 2004 o l’adquireixin el 2005, com a con-
seqüència d’un desplaçament realitzat fins a la data de 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de l’ordre minis-
terial per la qual s’aprovi el model de comunicació de l’op-
ció per l’aplicació del règim especial que preveu l’article 9.5 
del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2004, 
de 5 de març, poden exercitar l’opció dins dels dos mesos 
següents a l’esmentada data de publicació.

No obstant el que disposa l’article 114.3 del Reglament de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel 
Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, els contribuents que 
s’hagin acollit al procediment especial per determinar les 
retencions o ingressos a compte sobre els rendiments del tre-
ball que preveu l’article 87 de l’esmentat Reglament abans de 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret poden exercitar l’opció 
per l’aplicació del règim especial que preveu l’article 9.5 del 
text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques en els termes que preveu el paràgraf anterior.

2. Quan s’hagin satisfet rendiments del treball, abans 
de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, a contribuents 
que posteriorment hagin optat per l’aplicació del règim 
especial que preveu l’article 9.5 del text refós de la Llei de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, les reten-
cions i ingressos a compte practicats fins a la comunicació 
al pagador de l’exercici de l’opció d’acord amb el que esta-
bleix l’apartat anterior, bé per aquest impost, bé per l’im-
post sobre la renda de no residents, es consideren practi-
cats correctament, en la mesura que aquests s’hagin 
realitzat d’acord amb la normativa d’un impost o de l’altre, 
i són deduïbles en la declaració del contribuent.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable als 
períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener 
de 2004.

Madrid, 10 de juny de 2005.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern
i ministre d’Economia i Hisenda,

PEDRO SOLBES MIRA 

 9876 ORDRE EHA/1731/2005, de 10 de juny, per la 
qual s’aprova el model de declaració de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques 
per a contribuents del règim especial de tribu-
tació per l’impost sobre la renda de no resi-
dents, així com el model de comunicació per a 
l’exercici de l’opció per tributar per l’esmentat 
règim i es modifiquen disposicions sobre 
altres models de declaració relacionats amb 
l’aplicació del règim. («BOE» 139, d’11-6-2005.)

El subapartat quatre de l’apartat primer de l’article 1 
de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social («Butlletí Oficial de l’Es-
tat» del 31), va modificar la Llei 40/1998, de 9 de desem-
bre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i 
altres normes tributàries («Butlletí Oficial de l’Estat» del 
10), introduint, amb efectes des del dia 1 de gener de 
2004, un nou apartat 5 a l’article 9, «Residència habitual 
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en territori espanyol», de l’esmentada Llei. Aquesta dispo-
sició, en l’actualitat, està continguda a l’apartat 5 de l’arti-
cle 9 del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2004, de 5 de març («Butlletí Oficial de l’Estat» del 10).

Aquest nou apartat estableix la possibilitat que les 
persones físiques que adquireixin la seva residència fiscal 
a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a 
territori espanyol puguin optar per tributar per l’impost 
sobre la renda de no residents durant el període impositiu 
en què s’efectuï el canvi de residència i durant els cinc 
períodes impositius següents, quan es compleixin deter-
minades condicions.

Així mateix, estableix que el contribuent que opti per 
la tributació per l’impost sobre la renda de no residents 
queda subjecte per obligació real en l’impost sobre el 
patrimoni.

El Reial decret 687/2005, de 10 de juny, pel qual es 
modifica el Reglament de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques per regular el règim especial de tributa-
ció per l’impost sobre la renda de no residents i s’eleva el 
percentatge de despeses de difícil justificació dels agricul-
tors i ramaders en estimació directa simplificada («But-
lletí Oficial de l’Estat» de l’11 de juny), ha afegit un nou 
títol VII «Règim especial de tributació per l’impost sobre la 
renda de no residents», que desplega el contingut 
d’aquest règim especial i concreta determinats aspectes 
necessaris per a la seva aplicació.

L’article 112.4 del Reglament de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, comprès en aquest nou títol, 
estableix que els contribuents als quals sigui aplicable 
aquest règim especial estan obligats a presentar i subs-
criure una declaració per l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, en el model especial que aprovi el 
ministre d’Economia i Hisenda, el qual n’ha d’establir la 
forma, el lloc i els terminis de presentació, i el contingut 
del qual s’ha d’ajustar als models de declaració previstos 
per a l’impost sobre la renda de no residents.

D’altra banda, l’apartat 5 de l’article 97 del text refós de 
la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
estableix que els models de declaració els aprova el minis-
tre d’Hisenda, que n’ha d’establir la forma i els terminis de 
presentació, així com els supòsits i les condicions de pre-
sentació de les declaracions per mitjans telemàtics. 
L’apartat 6 d’aquest mateix article disposa que el ministre 
d’Hisenda pot aprovar la utilització de modalitats simplifi-
cades o especials de declaració, que la declaració s’ha de 
fer en la forma, els terminis i els impresos que estableixi 
el ministre d’Hisenda i que s’han de presentar en els llocs 
que determini el ministre d’Hisenda.

El paràgraf final de l’apartat 5 de l’article 9 del text 
refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques assenyala que el ministre d’Hisenda ha d’establir 
el procediment per exercir l’opció esmentada en aquest 
apartat.

De conformitat amb el que estableix l’article 117 del 
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, l’opció per tributar per aquest règim especial 
s’exerceix mitjançant una comunicació a l’Administració 
tributària, a través del model que aprovi el ministre d’Eco-
nomia i Hisenda, el qual n’ha d’establir la forma i el lloc de 
presentació.

En conseqüència, per mitjà d’aquesta Ordre s’aproven 
el model especial de declaració per l’impost sobre la 
renda de les persones físiques del règim especial de tribu-
tació per l’impost sobre la renda de no residents, així com 
el model de comunicació per a l’exercici de l’opció per 
tributar per aquest règim especial.

La disposició transitòria única d’aquesta Ordre recull 
els terminis per presentar la declaració per l’impost sobre 
la renda de les persones físiques del règim especial de 
tributació per l’impost sobre la renda de no residents cor-
responent a l’any 2004 i la comunicació de l’opció per als 

contribuents que hagin adquirit la residència fiscal a 
Espanya el 2004 o l’adquireixin el 2005, com a conseqüèn-
cia d’un desplaçament realitzat fins a la data de publicació 
de la present Ordre.

Amb l’objectiu de tenir en consideració de manera 
específica els contribuents del règim especial i millorar la 
seva identificació, les disposicions addicionals segona i 
tercera introdueixen determinades modificacions en el 
model de declaració 296, aprovat per l’Ordre de 9 de 
desembre de 1999, per la qual s’aproven, en pessetes i en 
euros, el model 216 de declaració document d’ingrés de 
retencions i ingressos a compte respecte de determina-
des rendes subjectes a l’impost sobre la renda de no resi-
dents obtingudes per contribuents de l’esmentat impost 
sense establiment permanent, i el resum anual, model 
296, de retencions i ingressos a compte efectuats en rela-
ció amb aquestes rendes, així com determinades disposi-
cions referents als comptes de no residents («Butlletí Ofi-
cial de l’Estat» del 16), i en el model de declaració 187, 
aprovat per l’Ordre de 15 de desembre de 1999, per la 
qual es va aprovar el model 187 de declaració informativa 
d’accions o participacions representatives del capital o 
del patrimoni de les institucions d’inversió col·lectiva i del 
resum anual de retencions i ingressos a compte de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, de l’impost 
sobre societats i de l’impost sobre la renda de no resi-
dents, en relació amb les rendes o guanys patrimonials 
obtinguts com a conseqüència de les transmissions o 
reembossaments d’aquestes accions o participacions 
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 23).

Així mateix, mitjançant la disposició addicional segona 
abans esmentada, s’incorporen dues modificacions més 
en el resum anual de retencions, model 296. La primera 
consisteix en un nou desglossament dels tipus de rendes 
que es declaren en el model 296, amb la doble finalitat 
d’aconseguir, d’una banda, més adaptació a l’enumeració 
de rendes recollida a l’article 13 del text refós de la Llei de 
l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 5/2004, de 5 de març («Butlletí Oficial de 
l’Estat» del 12), i, de l’altra, un millor control d’aquestes 
rendes. La segona consisteix a incloure una subclau espe-
cífica per identificar el supòsit que el perceptor declarat 
sigui una entitat estrangera de gestió col·lectiva de drets de 
la propietat intel·lectual, inclosa en el resum anual d’acord 
amb el que disposa l’Ordre EHA/63/2005, de 19 de gener, 
per la qual es modifica l’apartat tretzè de l’Ordre de 9 de 
desembre de 1999, en relació amb la documentació justi-
ficativa als efectes de la pràctica de retencions, per als 
supòsits de pagaments efectuats per entitats de gestió de 
drets de la propietat intel·lectual residents a Espanya a 
altres entitats de gestió col·lectiva de drets estrangeres, 
en virtut de contractes de representació amb aquestes 
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 26).

Les habilitacions al ministre d’Hisenda indicades en 
aquesta Ordre s’han d’entendre conferides al ministre 
d’Economia i Hisenda, d’acord amb el que disposen l’arti-
cle 5 i la disposició final segona del Reial decret 553/2004, 
de 17 d’abril, pel qual es reestructuren els departaments 
ministerials («Butlletí Oficial de l’Estat» del 18).

A aquests efectes i en ús de les autoritzacions que tinc 
conferides, disposo:

Primer. Aprovació del model de declaració de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques del règim 
especial de tributació per l’impost sobre la renda de no 
residents.

1. S’aproven el model de declaració de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques del règim especial 
de tributació per l’impost sobre la renda de no residents i 
el document d’ingrés o devolució, consistents en:

a) Model 150. «Impost sobre la renda de les perso-
nes físiques. Règim especial de tributació per l’impost 
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sobre la renda de no residents», que es reprodueix a l’an-
nex I d’aquesta Ordre.

b) Document d’ingrés o devolució de la declaració 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques del 
règim especial de tributació per l’impost sobre la renda de 
no residents, que es reprodueix a l’annex II d’aquesta 
Ordre. El número de justificant que ha de figurar en 
aquest document és un nombre seqüencial els tres pri-
mers dígits del qual es corresponen amb el codi 150.

2. S’aprova el sobre de retorn, que figura a l’annex III 
d’aquesta Ordre.

3. Són vàlides les declaracions i els seus documents 
d’ingrés o devolució corresponents subscrits pel decla-
rant que es presentin en els models que, ajustats als con-
tinguts dels models aprovats en aquest apartat, es gene-
rin exclusivament mitjançant la utilització del mòdul 
d’impressió que, si s’escau, desenvolupi l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. Les dades impreses en aques-
tes declaracions i en els seus documents d’ingrés o devo-
lució corresponents prevalen sobre les alteracions o cor-
reccions manuals que s’hi puguin fer, per la qual cosa 
aquestes no produeixen efectes davant l’Administració 
tributària.

Aquestes declaracions s’han de presentar en el sobre 
de retorn «Programa d’ajuda» que s’aprovi amb caràcter 
general per a les declaracions de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques.

Segon. Obligats a presentar la declaració de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques del règim especial 
de tributació per l’impost sobre la renda de no residents.–
D’acord amb el que disposa l’article 112 del Reglament de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat 
pel Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol («Butlletí Oficial 
de l’Estat» de 4 d’agost), els contribuents de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques als quals sigui 
aplicable el règim especial de tributació per l’impost 
sobre la renda de no residents estan obligats a presentar 
i subscriure el model de declaració aprovat a l’apartat pri-
mer d’aquesta Ordre.

Tercer. Termini de presentació de la declaració de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques del règim 
especial de tributació per l’impost sobre la renda de no 
residents.–El termini de presentació de la declaració de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques del règim 
especial de tributació per l’impost sobre la renda de no 
residents és el mateix que s’aprovi cada exercici, amb 
caràcter general, per a la declaració de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques.

Quart. Lloc de presentació i ingrés de la declaració 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques del 
règim especial de tributació per l’impost sobre la renda de 
no residents.

1. Els contribuents obligats a presentar declaració de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques del règim 
especial de tributació per l’impost sobre la renda de no 
residents han de determinar el deute tributari que corres-
pongui per aquest impost, d’acord amb el que disposa la 
normativa reguladora d’aquest règim especial, i ingres-
sar-ne, si s’escau, l’import resultant en el Tresor Públic en 
el moment de presentar la declaració.

2. Declaracions positives de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques del règim especial de tributació 
per l’impost sobre la renda de no residents: la presentació i 
realització de l’ingrés resultant d’aquestes autoliquidacions 
es poden efectuar a les entitats de dipòsit que actuen com 
a col·laboradores en la gestió recaptadora (bancs, caixes 
d’estalvis o cooperatives de crèdit) situades en territori 
espanyol, fins i tot quan l’ingrés s’efectuï fora del termini 
que estableix l’apartat tercer d’aquesta Ordre.

3. Declaracions per retornar de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques del règim especial de tribu-

tació per l’impost sobre la renda de no residents: la pre-
sentació de la declaració per retornar es pot efectuar tant 
en qualsevol delegació de l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària o administracions d’aquesta, com en qualse-
vol oficina situada en territori espanyol de l’entitat col-
laboradora on es vulgui rebre l’import de la devolució, 
fins i tot, en aquest últim cas, encara que la presentació 
s’efectuï fora del termini que estableix l’apartat tercer 
d’aquesta Ordre.

Aquestes declaracions també es poden presentar per 
correu certificat adreçat a la delegació o administració de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponent 
al domicili fiscal del contribuent, o, si s’escau, a la Unitat 
Central de Gestió de Grans empreses de l’Oficina Nacio-
nal d’Inspecció o a la unitat de gestió de grans empreses 
de la delegació especial corresponent de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària a la qual estigui adscrit.

En tots els casos, s’ha de fer constar el codi compte 
client (CCC) que identifiqui el compte al qual s’ha de fer la 
transferència.

Quan el contribuent no tingui un compte obert en una 
entitat col·laboradora situada en territori nacional, es pot 
fer constar aquesta circumstància adjuntant a la declara-
ció un escrit adreçat al delegat de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària corresponent, el qual, vist l’escrit i 
prèvies les comprovacions pertinents, pot ordenar la rea-
lització de la devolució que sigui procedent mitjançant 
l’emissió d’un xec barrat o nominatiu del Banc d’Espa-
nya.

En el cas de contribuents respecte dels quals les funcions 
de gestió estiguin atribuïdes a les unitats de gestió de 
grans empreses o a la Unitat Central de Gestió de Grans 
Empreses, l’escrit s’ha d’adreçar al delegat especial de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària que corres-
pongui o al cap de l’Oficina Nacional d’Inspecció, respec-
tivament.

Així mateix, es pot ordenar la realització de la devolu-
ció mitjançant l’emissió d’un xec barrat o nominatiu del 
Banc d’Espanya quan no es pugui fer la devolució mitjan-
çant transferència bancària.

4. Declaracions negatives de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques del règim especial de tributació 
per l’impost sobre la renda de no residents i declaracions 
en què es renunciï a la devolució a favor del Tresor Públic: 
aquestes declaracions s’han de presentar, o bé directa-
ment davant de qualsevol delegació o administració de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, o per correu 
certificat adreçat a la delegació o administració de l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària corresponent al 
domicili fiscal del contribuent, o, si s’escau, a la Unitat 
Central de Gestió de Grans Empreses o a la unitat de ges-
tió de grans empreses a què estigui adscrit.

Cinquè. Utilització d’etiquetes identificatives.–El 
contribuent per l’impost sobre la renda de les persones 
físiques al qual sigui aplicable el règim especial de tribu-
tació per l’impost sobre la renda de no residents, quan 
subscrigui la declaració, ha d’adherir les etiquetes identi-
ficatives en els espais reservats a aquest efecte.

Quan no es disposi d’etiquetes identificatives, s’ha de 
consignar el número d’identificació fiscal (NIF) a l’espai 
reservat a aquest efecte i adjuntar als «exemplars per a 
l’Administració» una fotocòpia del document acreditatiu 
de l’esmentat número.

No obstant l’anterior, no cal adherir les etiquetes iden-
tificatives en les declaracions que es generin informàtica-
ment mitjançant la utilització del mòdul d’impressió que, 
si s’escau, pugui desenvolupar l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària.

Sisè. Aprovació del model de comunicació de l’op-
ció, de la renúncia a aquesta i de l’exclusió del règim 
especial de tributació per l’impost sobre la renda de no 
residents.–S’aprova el model de comunicació 149 que ha 
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de ser utilitzat per les persones físiques que adquireixin la 
residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu 
desplaçament a territori espanyol, que compleixin les 
condicions que estableix l’article 111 del Reglament de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, per exer-
cir l’opció per tributar per l’impost sobre la renda de no 
residents, que figura com a annex IV de la present Ordre. 
Aquest model de comunicació consta de dos exemplars: 
«Exemplar per a l’Administració» i «Exemplar per al con-
tribuent».

Aquest mateix model de comunicació s’ha d’utilitzar 
per comunicar la renúncia a l’opció i l’exclusió del règim 
especial.

Setè. Presentació de la comunicació de l’opció, 
renúncia o exclusió.

1. Als efectes del que disposen els articles 114, 115, 
116 i 117 del Reglament de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, la comunicació de l’opció, de la renún-
cia a aquesta i de l’exclusió del règim s’ha de presentar 
davant la delegació o administració de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària corresponent al domicili fiscal 
del contribuent, o davant la unitat de gestió de grans 
empreses de la corresponent delegació especial de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària o la Unitat 
Central de Gestió de Grans Empreses de l’Oficina Nacio-
nal d’Inspecció, en el cas de contribuents respecte dels 
quals les funcions de gestió estiguin atribuïdes a aquestes 
unitats.

2. L’oficina gestora competent, a la vista de la comu-
nicació de l’opció presentada i de la documentació 
adjunta, ha d’expedir al contribuent, si és procedent, en el 
termini màxim dels deu dies hàbils següents al de presen-
tació de la comunicació, un document acreditatiu d’haver 
exercit l’opció per aquest règim especial, d’acord amb el 
model que figura com a annex V.

Vuitè. Termini de presentació de la comunicació de 
dades del perceptor de rendes del treball al seu pagador, 
model 145, en el supòsit d’exclusió del règim especial de 
tributació per l’impost sobre la renda de no residents.–
Quan, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 116 del Regla-
ment de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
es comuniqui al retenidor l’exclusió del règim especial de 
tributació per l’impost sobre la renda de no residents per 
incompliment d’alguna de les condicions determinants de 
la seva aplicació, el termini de 10 dies a què es refereix el 
segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 86 del Reglament 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques es 
compta des que finalitzi el termini d’un mes que preveu 
l’apartat 2 de l’article 116 d’aquest mateix Reglament per 
a la comunicació de l’exclusió a l’Administració tributà-
ria.

Novè. Declaració de les retencions.–De conformitat 
amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 112 del Regla-
ment de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
les declaracions corresponents a les retencions o els 
ingressos a compte practicats als contribuents en aplica-
ció d’aquest règim especial s’han d’efectuar en els models 
de declaració de retencions de l’impost sobre la renda de 
no residents per a rendes obtingudes sense mediació 
d’establiment permanent.

Disposició addicional primera. Modificació de l’Ordre de 
15 de juny de 1995, per la qual es desplega parcial-
ment el Reglament general de recaptació en la redac-
ció que en fa el Reial decret 448/1995, de 24 de març, 
en relació amb les entitats de dipòsit que presten el 
servei de col·laboració en la gestió recaptadora.

Primer.–A l’annex I, «Codi 021 autoliquidacions», s’hi 
inclou el següent model de declaració:

Model: 150.

Denominació: Impost sobre la renda de les persones 
físiques. Règim especial de tributació per l’impost sobre 
la renda de no residents.

Períodes d’ingrés: 0A.
Segon.–A l’annex VIII, «Models d’autoliquidació el 

resultat de la qual sigui una sol·licitud de devolució i ges-
tionables a través d’EC», s’hi inclou el següent model de 
declaració:

Model: 150.
Denominació: Impost sobre la renda de les persones 

físiques. Règim especial de tributació per l’impost sobre 
la renda de no residents.

Periodicitat: 0A.

Disposició addicional segona. Modificació de l’Ordre de 
9 de desembre de 1999, per la qual s’aproven, en pes-
setes i en euros, el model 216 de declaració document 
d’ingrés de retencions i ingressos a compte respecte 
de determinades rendes subjectes a l’impost sobre la 
renda de no residents obtingudes per contribuents de 
l’esmentat impost sense establiment permanent, i el 
resum anual, model 296, de retencions i ingressos a 
compte efectuats en relació amb aquestes rendes, així 
com determinades disposicions referents als comptes 
de no residents («Butlletí Oficial de l’Estat» del 16).

Primer.–A l’annex IV, es modifica el full d’instruccions 
«Emplenament dels fulls interiors» de la manera 
següent:

1. A l’apartat «Dades comunes a tots els perceptors», 
el contingut de la casella «Clau» queda redactat de la 
manera següent:

Casella «Clau»: s’hi ha de consignar la clau que cor-
respongui en funció del tipus de renda, segons la relació 
de claus alfabètiques següents:

A. Dividends i altres rendes derivades de la partici-
pació en fons propis d’entitats.

B. Interessos i altres rendes derivades de la cessió a 
tercers de capitals propis.

C. Cànons derivats de patents, marques de fàbrica o 
de comerç, dibuixos o models, plans, fórmules o procedi-
ments secrets.

D. Cànons derivats de drets sobre obres literàries i 
artístiques.

E. Cànons derivats de drets sobre obres científi-
ques.

F. Cànons derivats de drets sobre pel·lícules cinema-
togràfiques i obres sonores o visuals gravades.

G. Cànons derivats d’informacions relatives a expe-
riències industrials, comercials o científiques (saber fer o 
«know-how»).

H. Cànons derivats de drets sobre programes infor-
màtics.

I. Cànons derivats de drets personals susceptibles 
de cessió, com ara els drets d’imatge.

J. Cànons derivats d’equips industrials, comercials o 
científics.

K. Altres cànons no enumerats anteriorment.
L. Rendiments de capital mobiliari d’operacions de 

capitalització i de contractes d’assegurances de vida o 
invalidesa.

M. Altres rendiments de capital mobiliari no esmen-
tats anteriorment.

N. Rendiments de béns immobles.
O. Rendes d’activitats empresarials.
P. Rendes derivades de prestacions d’assistència tèc-

nica.
Q. Rendes d’activitats artístiques.
R. Rendes d’activitats esportives.
S. Rendes d’activitats professionals.
T. Rendes del treball.
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U. Pensions i havers passius.
V. Retribucions d’administradors i membres de con-

sells d’Administració.
W. Rendiments derivats d’operacions de reassegu-

rances.
X. Entitats de navegació marítima o aèria.
Y. Altres rendes.

2. A l’apartat «Dades comunes a tots els perceptors», 
el contingut de la casella «Subclau» queda redactat de la 
manera següent:

Casella «Subclau»: S’hi ha de consignar la que corres-
pongui, en funció de les circumstàncies tingudes en 
compte per calcular la retenció o l’ingrés a compte, 
segons la relació següent:

1. Retenció practicada als tipus generals o escales de 
tributació de l’article 25 del text refós de la Llei de l’impost 
sobre la renda de no residents.

2. Retenció practicada aplicant límits d’imposició de 
convenis.

3. Exempció interna (principalment: article 14 del 
text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no resi-
dents).

4. Exempció per aplicació d’un conveni.
5. Sense retenció per pagament previ de l’impost pel 

contribuent o el seu representant.
6. El perceptor declarat és una entitat estrangera de 

gestió col·lectiva de drets de la propietat intel·lectual, 
havent-se practicat retenció aplicant el límit d’imposició, 
o l’exempció, d’un conveni, d’acord amb el que preveu el 
número 3 de l’apartat tretzè de l’Ordre de 9 de desembre 
de 1999, per la qual s’aprova el model 296, en la redacció 
que en fa l’Ordre EHA/63/2005, de 19 de gener.

7. El perceptor és un contribuent de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques del règim especial de tribu-
tació per l’impost sobre la renda de no residents, a què es 
refereix l’article 9.5 del text refós de la Llei de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques.

En els supòsits a què es refereixen els números 6 i 7 
de la relació anterior, s’han de consignar sempre aques-
tes subclaus específiques sense tenir en consideració la 
resta de subclaus.

Segon.–Es fa una nova redacció de les instruccions 
per emplenar els camps «CLAU» i «SUBCLAU» del regis-
tre de tipus 2 (registre de perceptor) dels dissenys físics i 
lògics, que es recullen a l’annex V de l’esmentada Ordre 
de 9 de desembre de 1999:

U.–Les instruccions del camp «CLAU» (posició 101) 
queden redactades de la manera següent: 

Posicions Naturalesa Descripció de camp

   

101 Alfabètica. CLAU:

S’hi ha de consignar la clau alfabè-
tica que correspongui en funció 
del tipus de renda, segons la rela-
ció de claus següents:

  A. Dividends i altres rendes deriva-
des de la participació en fons 
propis d’entitats.

  B. Interessos i altres rendes deriva-
des de la cessió a tercers de 
capitals propis.

  C. Cànons derivats de patents, 
marques de fàbrica o de comerç, 
dibuixos o models, plànols, fór-
mules o procediments secrets.

  D. Cànons derivats de drets sobre 
obres literàries i artístiques.

  E. Cànons derivats de drets sobre 
obres científiques.

  F. Cànons derivats de drets sobre 
pel·lícules cinematogràfiques i 
obres sonores o visuals grava-
des.

  G. Cànons derivats d’informacions 
relatives a experiències indus-
trials, comercials o científiques 
(saber fer o «know-how»).

  H. Cànons derivats de drets sobre 
programes informàtics.

  I. Cànons derivats de drets perso-
nals susceptibles de cessió, com 
ara els drets d’imatge.

  J. Cànons derivats d’equips indus-
trials, comercials o científics.

  K. Altres cànons no enumerats 
anteriorment.

  L. Rendiments de capital mobiliari 
d’operacions de capitalització i 
de contractes d’assegurances 
de vida o invalidesa.

  M. Altres rendiments de capital 
mobiliari no esmentats anterior-
ment.

  N. Rendiments de béns immobles.
  O. Rendes d’activitats empresarials.
  P. Rendes derivades de prestacions 

d’assistència tècnica.
  Q. Rendes d’activitats artístiques.
  R. Rendes d’activitats esportives.
  S. Rendes d’activitats professio-

nals.
  T. Rendes del treball.
  U. Pensions i havers passius.
  V. Retribucions d’administradors i 

membres de consells d’admi-
nistració.

  W. Rendiments derivats d’opera-
cions de reassegurances.

  X. Entitats de navegació marítima 
o aèria.

  Y. Altres rendes. 

Posicions Naturalesa Descripció de camp

   

 Dos.–Les instruccions del camp «SUBCLAU» (posicions 
102-103) queden redactades de la manera següent: 

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

102-103 Numèrica. S’hi ha de consignar la que corres-
pongui en funció de les circums-
tàncies tingudes en compte per 
calcular la retenció o l’ingrés a 
compte, segons la relació 
següent:

  
01. Retenció practicada als tipus 

generals o escales de tributació 
de l’article 25 de la Llei de l’im-
post sobre la renda de no resi-
dents.

  02. Retenció practicada aplicant 
límits d’imposició de convenis.
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  03. Exempció interna (principal-
ment: article 14 de la Llei de 
l’impost sobre la renda de no 
residents).

  04. Exempció per aplicació d’un 
conveni.

  05. Sense retenció per pagament 
previ de l’impost pel contribu-
ent o el seu representant.

  06. El perceptor declarat és una 
entitat estrangera de gestió col-
lectiva de drets de la propietat 
intel·lectual, havent-se practicat 
retenció aplicant el límit d’im-
posició, o l’exempció, d’un con-
veni, d’acord amb el que preveu 
el número 3 de l’apartat tretzè 
de l’Ordre de 9 de desembre de 
1999, per la qual s’aprova el 
model 296, en la redacció que 
en fa l’Ordre EHA/63/2005, de 
19 de gener.

  07. El perceptor és un contribuent 
de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques del règim 
especial de tributació per l’im-
post sobre la renda de no resi-
dents, a què es refereix l’article 
9.5 de la Llei de l’impost sobre 
la renda de les persones físi-
ques.

  En els supòsits a què es refereixen 
les subclaus 06 i 07 de la relació 
anterior, s’han de consignar sem-
pre aquestes subclaus específi-
ques sense tenir en consideració la 
resta de subclaus.

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

 Disposició addicional tercera. Modificació de l’Ordre de 
15 de desembre de 1999, per la qual es va aprovar el 
model 187 de declaració informativa d’accions o parti-
cipacions representatives del capital o del patrimoni 
de les institucions d’inversió col·lectiva i del resum 
anual de retencions i ingressos a compte de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, de l’impost 
sobre societats i de l’impost sobre la renda de no resi-
dents, en relació amb les rendes o guanys patrimoni-
als obtinguts com a conseqüència de les transmissi-
ons o els reembossaments d’aquestes accions o 
participacions («Butlletí Oficial de l’Estat» del 23).

Es fa una nova redacció de les instruccions per emple-
nar el camp «Tipus de soci o partícip» del registre de tipus 
2 (registre d’operació) dels dissenys físics i lògics, que es 
recullen a l’annex III de l’esmentada Ordre de 15 de 
desembre de 1999.

Les instruccions del camp «Tipus de soci o partícip» 
(posició 81) queden redactades d’aquesta manera: 

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

81 Alfabètic. Tipus de soci o partícip:

  S’hi ha de fer constar el tipus de soci 
o partícip d’acord amb els valors 
següents:

  R: resident i no resident que obtin-
gui rendes mitjançant un establi-
ment permanent.

  N: no resident que obtingui rendes 
sense mediació d’un establiment 
permanent.

  E: contribuent de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques del 
règim especial de tributació per 
l’impost sobre la renda de no resi-
dents, a què es refereix l’article 
9.5 de la Llei de l’IRPF.

Posicions Naturalesa Descripció del camp

   

 Disposició transitòria única. Terminis.

1. Els contribuents que hagin adquirit la residèn-
cia fiscal a Espanya el 2004 o l’adquireixin el 2005, com 
a conseqüència d’un desplaçament realitzat fins a la 
data de publicació d’aquesta Ordre, poden presentar la 
comunicació de l’opció pel règim especial, model 149, 
a què es refereix l’apartat sisè de la present Ordre dins 
dels dos mesos següents a la data de publicació 
esmentada.

2. La declaració model 150 i la declaració de l’im-
post sobre el patrimoni per obligació real, model D-
714, corresponents a l’any 2004, es poden presentar 
dins dels tres mesos següents a la data de publicació 
d’aquesta Ordre.

3. En tot cas, estan obligats a presentar la declaració 
model 150 corresponent a l’any 2004 els contribuents 
d’aquest règim especial que hagin presentat la declaració 
per l’impost sobre la renda de les persones físiques cor-
responent a aquest mateix any en els models aprovats 
amb caràcter general, sense perjudici del que preveu el 
Reial decret 1163/1990, de 21 de setembre, pel qual es 
regula el procediment per a la realització de devolucions 
d’ingressos indeguts de naturalesa tributària («Butlletí 
Oficial de l’Estat» del 25).

Així mateix, quan sigui procedent, estan obligats a 
presentar la declaració de l’impost sobre el patrimoni 
per obligació real, model D-714, corresponent a l’any 
2004, els subjectes passius que hagin presentat 
aquesta declaració per obligació personal, sense perju-
dici del que preveu el Reial decret esmentat 1163/1990, 
de 21 de setembre.

4. Els contribuents que hagin optat a l’aplicació 
del règim especial amb efectes des de l’any 2004 i vul-
guin renunciar al règim amb efectes per a l’any 2005 
poden presentar la comunicació de la renúncia en el 
termini de dos mesos a partir de la data de publicació 
d’aquesta Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplica-
ble als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de 
gener de 2004.

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

Madrid, 10 de juny de 2005.

SOLBES MIRA

Srs. Director General de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i Director General de Tributs. 
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