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Itàlia:
Regions.
Províncies.
Municipalitats.
Cassa Depositi e Prestiti (Caixa de Dipòsits i Prés-

tecs).

Letònia:
Pašvaldibas (governs locals).

Polònia:
gminy (municipis).
powiaty (districtes).
województwa (províncies).
zwiazki gmin (associació de municipis).
powiatów (associació de districtes).
województw (associació de províncies).
miasto stoleczne Warszawa (Varsòvia capital).
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(Agència per a la Reestructuració i la Modernització de 
l’Agricultura).

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agència de la Propie-
tat Agrícola).

Portugal:
Região Autónoma de Madeira (Regió Autònoma de 

Madeira).
Região Autónoma dos Açores (Regió Autònoma de les 

Açores).
Municipalitats.

Eslovàquia:
mestá a obce (municipalitats).
Železnice Slovenskej republiky (Companyia ferrovià-

ria eslovaca).
Štátny fond cestného hospodárstva (Fons Estatal de 

Gestió de Carreteres).
Slovenské elektrárne (Centrals Elèctriques Eslova-

ques).
Vodohospodárska výstavba (Societat Constructora de 

Recursos Hídrics).
Entitats internacionals:

Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament.
Banc Europeu d’Inversions.
Banc Asiàtic de Desenvolupament.
Banc Africà de Desenvolupament.
Banc Mundial, BIRF, FMI.
Corporació Financera Internacional.
Banc Interamericà de Desenvolupament.
Fons Social de Desenvolupament del Consell d’Europa 

EURATOM.
Comunitat Europea.
Corporació Andina de Foment (CAF) Eurofima.
CECA-Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer.
Banc Nòrdic d’Inversió.
Banc de Desenvolupament del Carib.

Les disposicions de l’article 6 s’entenen sense perjudici 
de qualssevol obligacions internacionals en què les parts 
contractants poden haver incorregut respecte a les entitats 
internacionals abans esmentades.

Entitats en països tercers:
Les entitats que compleixen els criteris següents:
1) es considera clarament que l’entitat és una entitat 

pública d’acord amb els criteris nacionals;
2) aquesta entitat pública és un productor no comer-

cial que administra i finança un grup d’activitats, proporci-
onant principalment béns i serveis no comercials, destinats 

al benefici de la comunitat i que són efectivament contro-
lats per les administracions públiques;

3) aquesta entitat pública és un gran emissor de deute 
periòdic;

4) l’Estat interessat pot garantir que aquesta entitat 
pública no efectuï una amortització anticipada en cas de 
clàusules d’elevació a l’íntegre («gross-up»).

Aquest Bescanvi de notes s’aplica provisionalment a 
partir de l’1 de juliol de 2005, data determinada per l’Acord 
del Consell de Ministres de 3 de juny de 2005, de conformi-
tat amb la data d’aplicació de la Directiva del Consell de 
Ministres de la Unió Europea 2003/48/CE, i segons esta-
bleix l’article 9 de l’Acord annex al Bescanvi de notes.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 14 de juny de 2005.–El secretari general tècnic, 

Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI D’ECONOMIA I 
HISENDA

 10950 ORDRE EHA/1981/2005, de 21 de juny, per la 
qual s’aprova el model 576 de declaració liqui-
dació de l’impost especial sobre determinats 
mitjans de transport, el model 06 de declaració 
de l’impost especial sobre determinats mitjans 
de transport, exempcions i no-subjeccions 
sense reconeixement previ, s’estableixen les 
condicions generals i el procediment per a la 
presentació telemàtica per Internet de les 
declaracions corresponents al model 576 i es 
modifica l’Ordre de 30 de setembre de 1999, 
per la qual s’estableixen les condicions gene-
rals i el procediment per a la presentació tele-
màtica de les declaracions liquidacions corres-
ponents als models 110, 130, 300 i 330. («BOE» 
153, de 28-6-2005.)

La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària 
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 18), a l’article 96 compro-
met, amb caràcter general l’Administració tributària, per-
què promogui la utilització de les tècniques i els mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics necessaris per al des-
envolupament de la seva activitat i l’exercici de les seves 
competències, i apunta que quan sigui compatible amb 
els mitjans tècnics de què disposi, els ciutadans s’hi 
podran relacionar per exercir els seus drets i complir les 
seves obligacions a través de les esmentades tècniques i 
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics amb les 
garanties i els requisits previstos en cada procediment.

En aquest sentit, l’Agència Tributària ha prestat els 
últims anys una atenció especial a les possibilitats que 
ofereixen les noves tecnologies per facilitar als ciutadans 
el compliment voluntari de les seves obligacions tributà-
ries. En aquest àmbit, els èxits que s’han assolit han estat 
notables, especialment des de la promulgació del Reial 
decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual es regula la uti-
lització de tècniques electròniques, informàtiques i tele-
màtiques per l’Administració General de l’Estat («Butlletí 
Oficial de l’Estat» del 29), dictat en desplegament del que 
disposa l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
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de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú («Butlletí Oficial de l’Es-
tat» del 27).

Des de 1999, any en què va començar la presentació 
de declaracions tributàries a través de la xarxa, s’ha anat 
incrementant de mica en mica el nombre de declaracions 
i declaracions liquidacions susceptibles de presentació 
per aquesta via, en la mesura que ho han permès els 
recursos tècnics i humans de l’Agència Tributària. Paral-
lelament, s’ha anat desenvolupant aquesta forma d’inter-
relació amb els contribuents per a tot tipus de gestions, 
com ara sol·licituds de certificats, d’informació, d’ajorna-
ments, presentació de recursos i altres.

L’evolució de la tecnologia associada a Internet ha 
posat de manifest la creixent utilització d’aquesta via en les 
relacions entre els obligats tributaris i l’Agència Tributària 
davant la utilització d’altres mitjans com són els models de 
presentació en paper. A més, l’experiència gestora en el 
tractament d’aquests models també en posa de manifest 
els desavantatges davant de la presentació de declaracions 
per Internet. Per això, es considera que actualment es 
donen les condicions idònies per potenciar la utilització 
d’Internet com a mitjà de presentació de declaracions. En 
aquest sentit, l’article 98.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, disposa que en l’àmbit de 
competències de l’Estat el ministre d’Hisenda pot deter-
minar els supòsits i les condicions en què els obligats tri-
butaris han de presentar per mitjans telemàtics les seves 
declaracions, autoliquidacions, comunicacions, sol·lici-
tuds i qualsevol altre document amb transcendència tri-
butària.

El que s’ha exposat, unit a la necessitat d’establir un 
control adequat de les declaracions liquidacions de l’im-
post especial sobre determinats mitjans de transport, fa 
que es consideri necessari, en l’actualitat, establir de 
manera obligatòria la presentació telemàtica de les decla-
racions liquidacions de l’impost en les operacions que 
resulten subjectes i no exemptes al dit impost.

D’altra banda, amb la finalitat de facilitar la mesura 
que s’acaba d’exposar, s’estableix la possibilitat de 
presentar aquestes declaracions liquidacions en nom 
de tercers. En aquest sentit, l’aprovació del Reial decret 
1377/2002, de 20 de desembre, pel qual es desplega la 
col·laboració social en la gestió dels tributs per a la 
presentació telemàtica de declaracions, comunicacions 
i altres documents tributaris («Butlletí Oficial de l’Es-
tat» del 21), així com l’aprovació de l’Ordre HAC/1398/
2003, de 27 de maig, per la qual s’estableixen els supò-
sits i les condicions en què es pot fer efectiva la col-
laboració social en la gestió dels tributs, i s’estén 
aquesta expressament a la presentació telemàtica de 
determinats models de declaració i altres documents 
tributaris («Butlletí Oficial de l’Estat» del 3 de juny), fa 
possible la presentació en nom de tercers de les decla-
racions de l’impost especial sobre determinats mitjans 
de transport corresponents al model 576.

Tenint en compte que la presentació telemàtica que 
regula la present Ordre només abasta les declaracions de 
l’impost subjectes i no exemptes, s’ha considerat oportú 
reorganitzar els models de declaració de l’impost especial 
sobre determinats mitjans de transport existents, sota 
l’esquema següent:

S’aprova un nou model 576 en el qual s’han de decla-
rar totes les operacions subjectes i no exemptes. Aques-
tes operacions fins ara es declaraven, segons que corres-
ponia, en el model 565, amb caràcter general, o en el 
model 567, si es volia fer ús de la deducció que preveu 
l’article 70 bis de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’im-
postos especials («Butlletí Oficial de l’Estat» del 29), rela-
tiva al programa PREVER. El nou model 576, com ja s’ha 
indicat, s’ha de presentar necessàriament a través d’Inter-
net.

S’aprova un nou model 06 amb l’objectiu que s’hi 
efectuï la declaració de l’impost especial sobre determi-
nats mitjans de transport respecte de les operacions 
exemptes i no subjectes sense reconeixement previ. 
Aquest model, en la mesura que ha d’anar acompanyat 
d’una determinada documentació justificativa, no pot ser 
presentat a través d’Internet.

Manté plenament la seva vigència l’actual model 05 
per sol·licitar l’aplicació en l’impost dels casos de no-sub-
jecció, exempció i reducció amb reconeixement previ de 
l’Administració tributària.

Finalment, respecte d’aquest impost especial, s’ha 
de recordar que és un impost cedit a les comunitats 
autònomes, d’acord amb el que disposa l’article 11 de la 
Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament 
de les comunitats autònomes («Butlletí Oficial de l’Es-
tat» d’1 d’octubre), modificada per la Llei orgànica 7/
2001, de 27 de desembre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 
31) i l’article 17 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, 
per la qual es regulen les mesures fiscals i administrati-
ves del nou sistema de finançament de les comunitats 
autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’auto-
nomia («Butlletí Oficial de l’Estat» del 31), i que és ges-
tionat en l’actualitat per l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària mentre les comunitats autònomes no 
n’assumeixin la gestió.

D’altra banda, la disposició addicional primera 
estableix l’obligatorietat de la presentació telemàtica a 
través d’Internet de les declaracions liquidacions cor-
responents al model 330 «Exportadors i altres opera-
dors econòmics. Declaració mensual de l’impost sobre 
el valor afegit».

Aquesta mesura troba la seva justificació en la neces-
sitat d’efectuar un control adequat, així com una gestió 
més àgil de les declaracions liquidacions esmentades.

Pel que fa a les habilitacions normatives, l’article 71, 
apartat 1, de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impos-
tos especials, autoritza el ministre d’Economia i Hisenda a 
establir el lloc, la forma, els terminis i els impresos en què 
l’impost especial sobre determinats mitjans de transport 
ha de ser objecte d’autoliquidació i ingrés pel subjecte 
passiu.

Així mateix, l’article 167.u de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l’impost sobre el valor afegit («Butlletí Ofi-
cial de l’Estat» del 29), estableix que els subjectes passius 
han de determinar i ingressar el deute tributari en el lloc, 
la forma, els terminis i els impresos que estableixi el 
ministre d’Economia i Hisenda.

Les habilitacions al ministre d’Hisenda s’han d’enten-
dre conferides al ministre d’Economia i Hisenda, en virtut 
del que disposa l’article 5 del Reial decret 553/2004, de 17 
d’abril, pel qual es reestructuren els departaments minis-
terials («Butlletí Oficial de l’Estat» del 18).

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

Primer. Aprovació del model 576.–S’aprova el model 
576, «Impost especial sobre determinats mitjans de trans-
port. Declaració liquidació», que figura com a annex I 
d’aquesta Ordre. Aquest model l’han de presentar els 
subjectes passius següents:

Subjectes passius a nom dels quals s’efectuï la pri-
mera matriculació definitiva dels mitjans de transport a 
Espanya, siguin de fabricació comunitària o importats, 
nous o usats, o les persones o entitats a què es refereix la 
disposició addicional primera de la Llei 38/1992, de 28 de 
desembre, d’impostos especials, en el cas que preveu 
l’article 65, apartat 1, lletra d), de la dita Llei.

Subjectes passius que es beneficiïn de l’aplicació de la 
deducció que preveu la Llei 39/1997, de 8 d’octubre, per la 
qual s’aprova el programa PREVER per a la modernització 
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del parc de vehicles automòbils, l’increment de la segure-
tat viària i la defensa i protecció del medi ambient («But-
lletí Oficial de l’Estat» del 10).

Subjectes passius que siguin beneficiaris de les 
deduccions que es puguin establir en relació amb deter-
minades circumstàncies excepcionals.

Subjectes passius que es beneficiïn de la reducció de 
la base imposable segons el que disposa l’apartat 4 de 
l’article 66 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impos-
tos especials.

La presentació d’aquest model només es pot fer per 
via telemàtica en les condicions i d’acord amb el procedi-
ment que preveuen els apartats tercer i quart d’aquesta 
Ordre.

Segon. Aprovació del model 06.–S’aprova el 
model 06, «Impost especial sobre determinats mitjans 
de transport. Declaració d’exempcions i no-subje-
ccions sense reconeixement previ». Aquest model, 
que figura com a annex II d’aquesta Ordre, consta de 
tres exemplars: exemplar per a l’Administració, exem-
plar per a l’interessat i exemplar per a l’òrgan de 
matriculació. Aquest model l’han de presentar els 
subjectes passius a nom dels quals s’efectuï la pri-
mera matriculació definitiva dels mitjans de transport 
a Espanya, siguin de fabricació comunitària o impor-
tats, nous o usats, o les persones o entitats a què es 
refereix la disposició addicional primera de la Llei 38/
1992, d’impostos especials, en el cas que preveu l’ar-
ticle 65, apartat 1, lletra d), de la dita Llei, quan sol-
licitin les exempcions o no-subjeccions a què es refe-
reix l’últim paràgraf dels articles 65.2 i 66.2 de la Llei 
38/1992, d’impostos especials.

Tercer. Forma i condicions generals per a la presen-
tació telemàtica per Internet de les declaracions correspo-
nents al model 576.

U. Caràcter de la presentació. És obligatòria la pre-
sentació telemàtica a través d’Internet del model 576, 
«Impost especial sobre determinats mitjans de transport. 
Declaració liquidació», que consta com a annex I de la 
present Ordre.

Dos. Requisits per a la presentació de les declara-
cions. La presentació telemàtica de les declaracions està 
subjecta a les condicions següents:

1r) El declarant ha de disposar de número d’identifi-
cació fiscal (NIF) i ha d’estar identificat en el cens d’obli-
gats tributaris amb caràcter previ a la presentació del 
model de declaració.

2n) El declarant ha de tenir instal·lat en el navegador 
un certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica Na-
cional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda o 
qualsevol altre certificat electrònic admès per l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, d’acord amb el que pre-
veu l’Ordre HAC/1181/2003, de 12 de maig, per la qual 
s’estableixen normes específiques sobre l’ús de la signa-
tura electrònica en les relacions tributàries per mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària («Butlletí Oficial de l’Estat» 
del 15).

Si la presentació telemàtica la fa una persona o entitat 
autoritzada per presentar declaracions en representació 
de terceres persones, és aquesta persona o entitat autorit-
zada qui ha de tenir instal·lat en el navegador el seu certi-
ficat.

3r) Per fer la presentació telemàtica el declarant ha 
de consignar i transmetre les dades del formulari, ajustat 
al model 576, que està disponible a la pàgina web de 
l’Agència Tributària.

Tres. Simultaneïtat de l’ingrés i la presentació tele-
màtica per Internet de declaracions. La transmissió tele-

màtica de la declaració corresponent s’ha de fer en la 
mateixa data en què tingui lloc l’ingrés que en resulti.

Tanmateix, si hi ha dificultats tècniques que impedei-
xin efectuar la transmissió telemàtica de la declaració en 
la mateixa data de l’ingrés, es pot dur a terme fins al 
segon dia hàbil següent al de l’ingrés.

Quatre. Les persones o entitats autoritzades a pre-
sentar per via telemàtica declaracions en representació 
de terceres persones, d’acord amb el que disposen el 
Reial decret 1377/2002, de 20 de desembre, pel qual es 
desplega la col·laboració social en la gestió dels tributs 
per a la presentació telemàtica de declaracions, comuni-
cacions i altres documents tributaris, i l’Ordre HAC/
1398/2003, de 27 de maig, per la qual s’estableixen els 
supòsits i les condicions en què es pot fer efectiva la col-
laboració social en la gestió dels tributs, i s’estén 
aquesta expressament a la presentació telemàtica de 
determinats models de declaració i altres documents 
tributaris, poden fer ús d’aquesta facultat respecte de la 
declaració que preveu el número u d’aquesta disposi-
ció, model 576.

Quart. Procediment per a la presentació telemàtica per 
Internet de les declaracions corresponents al model 576.

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

a) El declarant s’ha de posar en contacte amb l’enti-
tat de dipòsit que actua com a col·laboradora en la gestió 
recaptadora (bancs, caixes d’estalvis o cooperatives de 
crèdit) per via telemàtica o anant a les seves oficines, per 
efectuar l’ingrés corresponent i facilitar les dades 
següents:

NIF del subjecte passiu (9 caràcters).
Exercici fiscal (2 últims dígits).
Període: 2 caràcters. 0A (zero A).
Declaració a presentar: model 576.
Tipus d’autoliquidació = I ingrés.
Import per ingressar (ha de ser més gran que zero).

L’entitat col·laboradora, una vegada comptabilitzat 
l’import, assigna un número de referència complet (NRC) 
que genera informàticament mitjançant un sistema crip-
togràfic que relaciona de forma unívoca el NRC amb l’im-
port per ingressar.

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

b) El declarant, una vegada realitzada l’operació 
anterior, s’ha de posar en contacte amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària a través d’Internet o de qualse-
vol altra via equivalent que permeti la connexió, a 
l’adreça: https://aeat.es. Una vegada seleccionat el con-
cepte fiscal (impost especial sobre determinats mitjans de 
transport) i la declaració a transmetre (model 576), ha 
d’introduir el NRC subministrat per l’entitat col-
laboradora.

c) A continuació ha de transmetre la declaració amb 
la signatura electrònica generada en seleccionar el certifi-
cat prèviament instal·lat en el navegador a aquest efecte.

Si el presentador és una persona o entitat autoritzada 
a presentar declaracions en representació de terceres per-
sones, es requereix una única signatura, la que correspon 
al seu certificat.

d) Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària li torna en pantalla la declaració 
validada amb un codi electrònic de vuit caràcters, a més 
de la data i l’hora de presentació.
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En el supòsit que la presentació sigui rebutjada es 
mostra en pantalla la descripció dels errors detectats. En 
aquest cas, s’ha de procedir a esmenar-los en el formulari 
d’entrada, o repetint la presentació si l’error és originat 
per un altre motiu.

El presentador ha d’imprimir la declaració acceptada 
i validada amb el corresponent codi electrònic. El decla-
rant ha de lliurar aquesta declaració per efectuar la 
matriculació del mitjà de transport descrit a l’apartat 
«Característiques del mitjà de transport» de la declaració 
a l’organisme competent (Prefectura Provincial de Tràn-
sit, Registre de Matrícula de Vaixells o Registre d’Aero-
naus).

Dos. Si es tracta de declaracions sense ingrés, 
d’operacions subjectes i no exemptes, s’ha de procedir de 
la manera següent:

a) El declarant s’ha de posar en contacte amb l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària a través d’Internet o 
de qualsevol altra via equivalent que permeti la connexió, 
a l’adreça: https://aeat.es. Ha de seleccionar el concepte 
fiscal (impost especial sobre determinats mitjans de 
transport) i el model de declaració a transmetre (model 
576).

b) A continuació ha de transmetre la declaració amb 
la signatura electrònica generada en seleccionar el certifi-
cat d’usuari prèviament instal·lat en el navegador a aquest 
efecte.

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

c) Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària li torna en pantalla la declaració 
validada amb un codi electrònic de vuit caràcters, a més 
de la data i l’hora de presentació.

En el supòsit que la presentació sigui rebutjada es 
mostra en pantalla la descripció dels errors detectats. En 
aquest cas, s’ha de procedir a esmenar-los en el formulari 
d’entrada, o repetint la presentació si l’error és originat 
per un altre motiu.

El presentador ha d’imprimir la declaració acceptada i 
validada amb el corresponent codi electrònic, que ha de 
ser presentada davant l’òrgan competent per a la matricu-
lació (Prefectura Provincial de Trànsit, Registre de Matrí-
cula de Vaixells o Registre d’Aeronaus) com a justificant 
de la presentació de la declaració.

Cinquè. Lloc i forma de presentació del model 
06.–La declaració s’ha de presentar directament a la 
delegació o administració de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària corresponent al domicili fiscal de 
l’obligat tributari i ha de dur una fotocòpia acreditativa 
del número d’identificació fiscal, si la declaració no 
porta adherides les corresponents etiquetes identifica-
tives, així com dels documents i justificants enumerats 
en les instruccions del model 06 que figuren a l’annex II 
d’aquesta Ordre.

Una vegada presentada la declaració a la delegació 
o administració de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i comprovada la procedència de l’exempció 
o no-subjecció al·legada, es torna al declarant l’exem-
plar per a l’interessat i l’exemplar per a l’òrgan de 
matriculació, degudament segellats per la delegació o 
administració. Així mateix, aquesta emet un document 
justificatiu per a l’esmentat òrgan amb un codi electrò-
nic de validació. El declarant ha de lliurar els dos exem-
plars en efectuar la matriculació del mitjà de transport 
a l’organisme competent (Prefectura Provincial de Tràn-

sit, Registre de Matrícula de Vaixells o Registre d’Aero-
naus).

Sisè. Termini de presentació dels models 576 i 06.–La 
presentació de la declaració corresponent als models 576 
i 06, i, si s’escau, l’ingrés, s’ha de fer una vegada sol-
licitada la matriculació definitiva del mitjà de transport i 
abans que aquesta es produeixi.

En els supòsits en què el fet imposable no sigui la 
matriculació definitiva, el termini de declaració és de 
quinze dies naturals a comptar de la meritació de l’im-
post.

Disposició addicional primera. Modificació de l’Ordre de 
30 de setembre de 1999, per la qual s’estableixen les 
condicions generals i el procediment per a la presen-
tació telemàtica de les declaracions liquidacions cor-
responents als models 110, 130, 300 i 330 («Butlletí 
Oficial de l’Estat» d’1 d’octubre).

U. Es modifica el paràgraf cinquè referit al model 
330 de l’apartat primer de l’Ordre de 30 de setembre de 
1999, per la qual s’estableixen les condicions generals 
i el procediment per a la presentació telemàtica de les 
declaracions liquidacions corresponents als models 
110, 130, 300 i 330, que queda redactat de la manera 
següent:

Model 330. Impost sobre el valor afegit. Exportadors i 
altres operadors econòmics. Període de liquidació men-
sual. La presentació d’aquest model només es pot fer per 
via telemàtica.

Dos. S’afegeix un segon paràgraf al número u de 
l’apartat segon de l’esmentada Ordre de 30 de setembre 
de 1999 amb la redacció següent: «No obstant això, els 
obligats a presentar el model 330 han de presentar obliga-
tòriament aquest model per via telemàtica a través d’In-
ternet».

Disposició addicional segona. Modificació de l’Ordre de 
15 de juny de 1995 en relació amb les entitats de dipò-
sit que presten el servei de col·laboració en la gestió 
recaptadora de la hisenda pública.

A l’annex I, «Codi 021. Autoliquidacions», s’hi inclou el 
model següent:

Codi de model: 576.
Denominació: impost especial sobre determinats mit-

jans de transport.
Períodes d’ingrés: 0A.

Disposició derogatòria única.

Des de l’entrada en vigor de la present Ordre queden 
derogades totes les disposicions del mateix rang o infe-
rior que s’oposin al que disposa i, en particular, des de l’1 
de gener de 2006, l’Ordre de 26 de març de 2001, per la 
qual s’aproven els models 565 i 567 en pessetes i en 
euros, de declaració liquidació de l’impost especial sobre 
determinats mitjans de transport, el model 568 en euros 
de sol·licitud de devolució per revenda i enviament de 
mitjans de transport fora del territori, i els dissenys físics i 
lògics per a la presentació dels models 568 en pessetes i 
en euros mitjançant suport directament llegible per ordi-
nador («Butlletí Oficial de l’Estat» del 30), pel que fa als 
models 565 i 567.
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Disposició final única.

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

Els models aprovats per la present Ordre han de ser 
utilitzats pels subjectes passius d’acord amb les regles 
següents:

1r. El model 576, que figura a l’annex I de la present 
Ordre, ha de ser utilitzat de manera obligatòria per efec-
tuar les declaracions liquidacions de l’impost especial 
sobre determinats mitjans de transport de les operacions 
la meritació de les quals es produeixi a partir de l’1 de 
gener de 2006. No obstant això, es pot fer servir amb 
caràcter voluntari per a les operacions la meritació de les 
quals es produeixi a partir de l’1 d’octubre de 2005.

2n El model 06, que figura a l’annex II de la present 
Ordre, s’ha de fer servir per presentar la declaració de no-
subjecció o exempció de les operacions la meritació de 
les quals es produeixi a partir de l’1 de gener de 2006.

3r La presentació telemàtica del model 330, «Expor-
tadors i altres operadors econòmics. Declaració mensual 
de l’impost sobre el valor afegit», s’ha d’efectuar de 
manera obligatòria a partir de l’1 d’octubre de 2005.

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

Madrid, 21 de juny de 2005.

SOLBES MIRA

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



Suplement núm. 13 Divendres 1 juliol 2005 1829

  





Suplement núm. 13 Divendres 1 juliol 2005 1831

  



1832 Divendres 1 juliol 2005 Suplement núm. 13

  



Suplement núm. 13 Divendres 1 juliol 2005 1833

  



1834 Divendres 1 juliol 2005 Suplement núm. 13

  



Suplement núm. 13 Divendres 1 juliol 2005 1835

  



1836 Divendres 1 juliol 2005 Suplement núm. 13

  



Suplement núm. 13 Divendres 1 juliol 2005 1837

  


