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Aquesta declaració ha d’incloure els aspectes dels requisits 
essencials avaluats per l’organisme notificat.

3. El fabricant ha d’incorporar la declaració de 
l’organisme notificat a la documentació tècnica.

ANNEX IV

Documentació tècnica i declaració CE de conformitat

1. Documentació tècnica.

La documentació tècnica, redactada en alguna de les 
llengües oficials de la Unió Europea i preferentment en cas-
tellà per als aparells comercialitzats a Espanya, ha de perme-
tre verificar la conformitat de l’aparell amb els requisits 
essencials que s’han de valorar. Ha de cobrir el disseny i 
fabricació de l’aparell i, en particular, ha de contenir:

a) una descripció general de l’aparell;
b) proves de la conformitat amb les normes harmonitza-

des, si existeixen, aplicades totalment o parcialment;
c) quan el fabricant no hagi aplicat normes harmo-

nitzades, o només ho hagi fet parcialment, una descripció 
i explicació de les mesures adoptades per complir els 
requisits essencials del present Reial decret, inclosa una 
descripció, si s’escau, de l’avaluació de la compatibilitat 
electromagnètica establerta en el punt 1 de l’annex II, els 
resultats dels càlculs realitzats en el seu disseny, els exà-
mens efectuats, els informes d’assaig, etc.

d) una declaració de l’organisme notificat, quan 
s’hagi seguit el procediment a què es refereix l’annex III.

2. Declaració CE de conformitat
La declaració CE de conformitat, redactada en alguna 

de les llengües oficials de la Unió Europea i preferent-
ment en castellà per als aparells comercialitzats a 
Espanya, ha de contenir, almenys, el següent:

a) una referència al present Reial decret o a la 
mateixa Directiva 2004/108/CE, de 15 de desembre;

b) la identificació de l’aparell a què fa referència, 
d’acord amb el que estableix el punt 1 de l’article 10;

c) el nom i l’adreça del fabricant i, quan escaigui, el 
nom i l’adreça del seu representant autoritzat dins de la 
Comunitat Europea;

d) una referència datada a les especificacions 
d’acord amb les quals es declara la conformitat, per tal de 
garantir la conformitat de l’aparell amb les disposicions 
del present Reial decret;

e) la data d’emissió de la declaració i
f) la identificació i signatura de la persona facultada per 

comprometre el fabricant o el seu representant autoritzat.
Si la declaració de conformitat està realitzada tal com 

s’indica a la norma EN 45014, es presumeix que està 
d’acord amb el que estableix aquest annex.

ANNEX V

Marcatge CE a què es refereix l’article 9

El marcatge CE consisteix en les inicials «CE» amb la 
forma següent: 

  
 El marcatge CE ha de tenir una altura almenys de 5 mm. 

Si el marcatge CE es redueix o s’amplia, s’han de respectar 
les proporcions indicades a l’anterior dibuix graduat.

El marcatge CE s’ha de col·locar a l’aparell o a la seva 
placa de característiques. Quan no sigui possible o no es 

pugui garantir per la naturalesa de l’aparell, s’ha de 
col·locar a l’envàs, en cas que n’hi hagi, i als documents 
que l’acompanyin.

Quan l’aparell estigui subjecte a altres directives 
comunitàries que cobreixin altres aspectes i que també 
prevegin el marcatge CE, aquest últim suposa que 
l’aparell també és conforme amb el que estableixen 
aquestes altres directives.

No obstant això, quan una o més d’aquestes directives 
permetin al fabricant, durant un període transitori, elegir les 
disposicions aplicables, el marcatge CE només suposa la 
conformitat amb les directives aplicades pel fabricant. En 
aquest cas, s’han de donar detalls sobre les directives apli-
cades, tal com s’hagin publicat en el «Diari Oficial de la Unió 
Europea», als documents, indicacions o instruccions que 
exigeixin les directives i que acompanyin aquests aparells.

ANNEX VI

Criteris per a l’avaluació dels organismes que s’hagin 
de notificar

1. Els organismes notificats pels estats membres han 
de complir les condicions mínimes següents:

a) disponibilitat del personal i dels mitjans i equips 
necessaris;

b) competència tècnica i integritat professional del 
personal;

c) independència en l’elaboració dels informes i en 
la realització de la funció de verificació prevista pel pre-
sent Reial decret;

d) independència del personal general i tècnic respecte 
a totes les parts interessades, grups o persones directament 
o indirectament relacionats amb l’equip en qüestió;

e) manteniment per part del personal del secret pro-
fessional i

f) tinença d’una assegurança de responsabilitat civil 
llevat que la responsabilitat estigui coberta per l’Estat 
d’acord amb el dret nacional.

2. Les autoritats competents han de comprovar 
periòdicament el compliment de les condicions que esta-
bleix el punt 1.

3. Quan l’organisme que vol ser notificat per a equips 
de telecomunicació acrediti el compliment de la norma EN 
45011, avaluada per una entitat d’acreditació reconeguda a 
la Unió Europea, es presumeix que compleix els requisits 
anteriors. No obstant això, en aquest cas, la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Infor-
mació pot establir requisits addicionals relatius a les condi-
cions que ha de complir l’organisme esmentat 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 1112 ORDRE EHA/30/2007, de 16 de gener, per la 
qual s’aproven els models 110 i 111 de declara-
ció document d’ingrés de retencions i ingres-
sos a compte de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques sobre rendiments del treball 
i d’activitats econòmiques, premis i determi-
nats guanys patrimonials i imputacions de 
renda. («BOE» 17, de 19-1-2007.)

La Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques i de modificació parcial 
de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda 
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de no-residents i sobre el patrimoni, ha introduït determi-
nades modificacions en l’àmbit de les rendes subjectes a 
retenció i ingrés a compte de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques que es concreten en dos nous supò-
sits de rendes subjectes a retenció o ingrés a compte 
tipificats en els preceptes que contenen el paràgraf d) de 
l’apartat 5 i el tercer paràgraf de l’apartat 6 del seu article 
101. En el primer dels preceptes esmentats s’incorporen, 
dins dels rendiments derivats d’activitats econòmiques 
subjectes a retenció o ingrés a compte, els procedents de 
les activitats empresarials que determinin el seu rendi-
ment net pel mètode d’estimació objectiva, en els supò-
sits i les condicions que s’estableixin per reglament, i es 
fixa en l’1 per 100 el percentatge de retenció o ingrés a 
compte aplicable sobre aquests rendiments; en el segon, 
per la seva banda, es declaren subjectes a retenció o 
ingrés a compte del 18 per 100 els guanys patrimonials 
derivats dels aprofitaments forestals dels veïns en forests 
públiques que s’estableixin per reglament.

El Reial decret 1576/2006, de 22 de desembre, pel qual 
es modifiquen en matèria de pagaments a compte el 
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques, aprovat pel Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, el 
Reial decret 2146/2004, de 5 de novembre, pel qual es des-
envolupen les mesures per atendre els compromisos deri-
vats de la celebració de la XXXII edició de la Copa de 
l’Amèrica a la ciutat de València, el Reglament de l’impost 
sobre societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 
de juliol, i el Reglament de l’impost sobre la renda de no 
residents, aprovat pel Reial decret 1776/2004, de 30 de 
juliol, desplega la previsió legal de les noves obligacions 
de retenir o ingressar a compte.

Així, en relació amb els rendiments derivats de les 
activitats empresarials exercides per contribuents que 
determinin el rendiment net d’aquestes activitats d’acord 
amb el mètode d’estimació objectiva, la nova obligació de 
retenir i ingressar a compte no s’estableix sobre la totali-
tat d’activitats a les quals és aplicable aquest mètode, 
sinó només sobre aquelles en què amb més freqüència es 
porten a terme operacions entre empresaris. S’ha 
d’assenyalar, sobre aquest aspecte, que la submissió a 
retenció o ingrés a compte d’aquests rendiments també 
és conseqüència de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, 
de mesures per a la prevenció del frau fiscal, i que perse-
gueix bàsicament una funció de control de les operacions 
que efectuen els empresaris que determinen els rendi-
ments de la seva activitat pel mètode d’estimació objec-
tiva amb altres empresaris. L’especificació i identificació 
d’aquestes activitats es fa a l’article 93.6 del Reglament de 
l’impost, com és usual en el mètode d’estimació objec-
tiva, per referència al grup o epígraf de la secció primera 
de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques i a 
la descripció de l’activitat econòmica efectuada. Pel que fa 
als guanys patrimonials derivats dels aprofitaments 
forestals dels veïns en forests públiques, els articles 97.2 i 
103.2 del Reglament de l’impost recullen, respectivament, 
les retencions i ingressos a compte que s’han de practicar 
sobre aquestes rendes.

Al marge d’aquestes novetats, la regulació de les obli-
gacions formals i materials del retenidor o obligat a 
ingressar a compte relatives a la declaració i ingrés 
periòdic de les quantitats retingudes o dels ingressos a 
compte que corresponguin pel període que és objecte de 
declaració no incorpora cap modificació respecte del que 
estableix la normativa anterior.

En aquest sentit, l’apartat 1 de l’article 106 del Regla-
ment de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
disposa que el subjecte obligat a retenir i practicar ingres-
sos a compte ha de presentar, en els primers vint dies 
naturals dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, la 
declaració de les quantitats retingudes i dels ingressos a 
compte que corresponguin pel trimestre natural imme-
diatament anterior, i ingressar-ne l’import en el Tresor 

Públic. No obstant això, quan es tracti de retenidors o 
obligats que tinguin la consideració de grans empreses o 
d’administracions públiques, inclosa la Seguretat Social, 
l’últim pressupost anual de les quals aprovat abans de 
l’inici de l’exercici superi la quantitat de 6 milions d’euros, 
la declaració i l’ingrés s’ha de fer en els vint primers dies 
naturals de cada mes en relació amb les quantitats retin-
gudes i els ingressos a compte que corresponguin pel 
mes immediatament anterior, excepte la corresponent al 
mes de juliol, que s’ha d’efectuar durant el mes d’agost i 
els vint primers dies naturals del mes de setembre imme-
diatament posterior.

El retenidor o obligat a ingressar a compte ha de pre-
sentar declaració negativa quan, tot i haver satisfet ren-
des sotmeses a retenció o ingrés a compte, no hagi 
correspost, per raó de la seva quantia, la pràctica de 
retenció o ingrés a cap compte. No escau la presentació 
de declaració negativa quan no s’hagin satisfet, en el 
període de declaració, rendes sotmeses a retenció o 
ingrés a compte.

Per la seva banda, l’apartat 5 estableix que les declara-
cions de les retencions i ingressos a compte de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques s’han de fer en els 
models que per a cada classe de rendes estableixi el 
ministre d’Economia i Hisenda, el qual, així mateix, pot 
determinar les dades que s’hi han d’incloure. L’habilitació 
reglamentària es completa en el paràgraf segon de 
l’apartat esmentat, en el qual s’estableix que la declaració 
i l’ingrés s’han de fer en la forma i lloc que determini el 
ministre d’Economia i Hisenda, el qual pot establir els 
supòsits i les condicions de presentació de les declara-
cions esmentades per mitjans telemàtics.

Seguint aquesta mateixa línia, en la present Ordre, 
d’una banda, es modifiquen els models mitjançant els 
quals es realitza la declaració i ingrés de les quantitats 
retingudes i ingressos a compte que corresponguin 
sobre aquestes categories de renda, com són els 
models 110 i 111, de retencions i ingressos a compte de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques sobre 
rendiments del treball i d’activitats econòmiques, pre-
mis i determinats guanys patrimonials i imputacions de 
renda, per tal d’incorporar els nous supòsits de rendes 
subjectes a retenció o ingrés a compte i, d’una altra 
banda, es manté la regulació vigent de la forma i lloc de 
presentació d’aquests models, inclosa la via telemàtica 
per Internet.

En relació amb aquesta via de presentació, s’ha 
d’assenyalar que l’Ordre EHA/3398/2006, de 26 d’octubre, 
per la qual es dicten mesures per a l’impuls i homogeneït-
zació de determinats aspectes en relació amb la presenta-
ció de declaracions tributàries per via telemàtica, es modi-
fiquen determinades normes de presentació dels models 
de declaració 182, 184, 188 i 296, i es modifica el model de 
declaració 187, «Declaració informativa d’accions i partici-
pacions representatives del capital o del patrimoni de les 
institucions d’inversió col·lectiva i resum anual de reten-
cions i ingressos a compte en relació amb les rendes o 
guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de les 
transmissions o reemborsaments d’aquestes accions i par-
ticipacions», estén el procediment de la domiciliació ban-
cària a l’entitat de crèdit que actuï com a col·laboradora en 
la gestió recaptadora als obligats tributaris que presentin 
per via telemàtica, entre altres models, el model 110 i s’hi 
vulguin acollir com a mitjà de pagament del deute tributari 
resultant de les seves declaracions liquidacions. Així 
mateix, per tal de facilitar als obligats tributaris el compli-
ment de les seves obligacions, en aquesta Ordre s’eliminen, 
amb caràcter general, determinades restriccions a la pre-
sentació de les declaracions per via telemàtica.

La incorporació dels nous supòsits de rendes subjec-
tes a retenció o ingrés a compte en els models 110 i 111 
aprovats en la present Ordre s’ha dut a terme de manera 
diferent. Així, mentre que les dades relatives a les reten-
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cions i ingressos a compte sobre els guanys patrimonials 
derivats dels aprofitaments forestals dels veïns en forests 
públiques s’han de fer constar en la nova rúbrica creada a 
aquest efecte dins de l’apartat «Liquidació» dels dos 
models, la declaració de les dades relatives a les reten-
cions i ingressos a compte sobre els rendiments de les 
activitats empresarials en estimació objectiva que preveu 
l’article 93.6.2n del Reglament de l’impost s’ha d’efectuar 
en la rúbrica ja existent de rendiments d’activitats econò-
miques.

Pel que fa al model 111, s’ha de precisar que, atesa 
l’obligatorietat de la seva presentació per via telemàtica, 
no es considera necessari procedir a la seva aprovació 
diferenciada en forma d’imprès. En conseqüència, 
l’aprovació del model 111 es limita a establir que les dades 
fiscals que han de transmetre els obligats tributaris que 
en són usuaris, així com els relatius a la meritació, s’han 
d’ajustar al contingut que estableixen els apartats «Liqui-
dació» i «Meritació» del model 110.

Finalment, a més de les novetats assenyalades, els 
models 110 i 111 aprovats en la present Ordre es caracterit-
zen pel fet de no incorporar les dades relatives al domicili 
del declarant. La raó d’aquesta supressió està en el fet que 
aquests models no tenen transcendència censal i que no 
constitueixen una via procedimental idònia per comunicar 
a l’Administració tributària ni el domicili fiscal ni els canvis 
que s’hi han efectuat, circumstàncies que han de comuni-
car els retenidors o obligats a ingressar a compte mit-
jançant el model 036, aprovat per l’Ordre HAC/2567/2003,
de 10 de setembre.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Aprovació del model 110.

S’aprova el model 110. Retencions i ingressos a 
compte de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques. Rendiments del treball i d’activitats econòmiques, 
premis i determinats guanys patrimonials i imputacions 
de renda. Declaració document d’ingrés.

Aquest model, que figura com a annex de la present 
Ordre, consta dels dos exemplars següents:

Exemplar per al declarant.
Exemplar per a l’entitat col·laboradora-AEAT.
El número de justificant que ha de figurar en aquest 

model és un número seqüencial els tres primers dígits del 
qual es corresponen amb el codi 110.

Article 2. Obligats a presentar el model 110.

1. El model 110 l’han d’utilitzar les persones i entitats 
que, estant obligades a retenir o ingressar a compte de 
conformitat amb el que estableix l’article 74 del Regla-
ment de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
aprovat pel Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, hagin 
satisfet durant el trimestre natural objecte de declaració 
rendes, dineràries o en espècie, que estiguin subjectes a 
retenció o a ingrés a compte conforme a l’article 73 del 
Reglament esmentat, corresponents a alguna de les cate-
gories de renda incloses en l’apartat «Liquidació» del 
mateix model.

2. No poden utilitzar el model 110 les persones o 
entitats obligades a retenir o ingressar a compte en les 
quals es doni alguna de les circumstàncies a què es refe-
reixen els paràgrafs segon i tercer de l’apartat 1 de l’article 
106 del Reglament de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques i que per aquest motiu hagin d’efectuar 
mensualment la declaració i l’ingrés de les quantitats 
retingudes i els ingressos a compte que corresponguin 
pel mes immediatament anterior.

Article 3. Termini de presentació del model 110.

D’acord amb el que disposa l’article 106.1 del Regla-
ment de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
la presentació del model 110, així com, si s’escau, l’ingrés 
del seu import en el Tresor Públic, s’ha d’efectuar en els 
vint primers dies naturals dels mesos d’abril, juliol, octu-
bre i gener en relació amb les quantitats retingudes i els 
ingressos a compte que escaigui realitzar corresponents 
al primer, segon, tercer i quart trimestres de l’any natural, 
respectivament.

Els venciments de termini que coincideixin amb un 
dissabte o dia inhàbil s’entenen traslladats al primer dia 
hàbil immediatament següent.

Article 4. Presentació del model 110 en imprès.

1. Si de la declaració ajustada al model 110 en imprès 
resulta una quantitat a ingressar en el Tresor Públic, la 
presentació i ingrés es pot fer en qualsevol entitat de 
dipòsit situada en el territori espanyol que actuï com a 
col·laboradora en la gestió recaptadora (bancs, caixes 
d’estalvis o cooperatives de crèdit), sempre que la decla-
ració porti adherides les corresponents etiquetes identifi-
catives elaborades per l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària.

2. Tractant-se de declaracions negatives ajustades al 
model 110, aquestes s’han de presentar, directament o 
mitjançant enviament per correu certificat, en la delegació 
o administració de l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària corresponent al domicili fiscal del declarant, adjun-
tant a la declaració fotocòpia acreditativa del número 
d’identificació fiscal si aquesta no porta adherides les eti-
quetes identificatives elaborades per l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària.

3. Els obligats tributaris que estiguin acollits al sis-
tema de compte corrent en matèria tributària que regula 
el Reial decret 1108/1999, de 25 de juny, han de presentar 
la declaració ajustada al model 110 d’acord amb les regles 
que preveu l’apartat sisè de l’Ordre de 30 de setembre de 
1999, per la qual s’aprova el model de sol·licitud d’inclusió 
en el sistema de compte corrent en matèria tributària, 
s’estableix el lloc de presentació de les declaracions tribu-
tàries que generin deutes o crèdits que s’hagin d’anotar 
en l’esmentat compte corrent tributari i es desplega el que 
disposa el Reial decret 1108/1999, de 25 de juny, pel qual 
es regula el sistema de compte corrent en matèria tribu-
tària.

Article 5. Condicions generales i procediment per a la 
presentació telemàtica del model 110.

1. Sense perjudici del que disposa l’article 4 anterior, 
els obligats tributaris poden efectuar la presentació i, si 
s’escau, l’ingrés resultant de la declaració liquidació ajus-
tada al model 110 per via telemàtica, d’acord amb el que 
disposa 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 liquida-
cions corresponents als models 110, 130, 300 i 330.

També són aplicables a la presentació per via telemà-
tica del model 110 les mesures establertes per a 
l’eliminació de determinades restriccions a la utilització 
d’aquesta via a l’article 2 de l’Ordre EHA/3398/2006, de 26 
d’octubre, per la qual es dicten mesures per a l’impuls i 
l’homogeneïtzació de determinats aspectes en relació 
amb la presentació de declaracions tributàries per via 
telemàtica, es modifiquen determinades normes de pre-
sentació dels models de declaració 182, 184, 188 i 296, i es 
modifica el model de declaració 187, «Declaració informa-
tiva d’accions i participacions representatives del capital 
o del patrimoni de les institucions d’inversió col·lectiva i 
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resum anual de retencions i ingressos a compte en relació 
amb les rendes o guanys patrimonials obtinguts com a 
conseqüència de les transmissions o reemborsaments 
d’aquestes accions i participacions».

2. La utilització pels retenidors o obligats a ingressar a 
càrrec de la domiciliació bancària a l’entitat de crèdit que 
actuï com a col·laboradora en la gestió recaptadora (bancs, 
caixes d’estalvis o cooperatives de crèdit) com a mitjà de 
pagament del deute tributari resultant del model 110 pre-
sentat per via telemàtica s’ha d’ajustar al que disposa 
l’article 1 de l’Ordre EHA/3398/2006, abans esmentada.

3. Els obligats tributaris inclosos en el sistema de 
compte corrent en matèria tributària que regula el Reial 
decret 1108/1999, de 25 de juny, han de tenir en compte 
per a la presentació telemàtica del model 110 les especia-
litats a què es refereix l’apartat segon de l’Ordre de 22 de 
desembre de 1999, per la qual s’estableix el procediment 
per a la presentació telemàtica de les declaracions liqui-
dacions que generin deutes o crèdits que s’hagin d’anotar 
en el compte corrent en matèria tributària.

Article 6. Aprovació del model 111.

S’aprova, per a la seva presentació exclusivament per 
via telemàtica, el model 111. Retencions i ingressos a 
compte de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques. Rendiments del treball i d’activitats econòmiques, 
premis i determinats guanys patrimonials i imputacions 
de renda. Declaració document d’ingrés.

Les dades fiscals del model 111 que s’hagin de trans-
metre mitjançant el corresponent formulari electrònic, 
inclosos els relatius a la meritació, s’han d’ajustar als que 
figuren en els apartats «Meritació» i «Liquidació» del 
model 110 aprovat a l’article 1 de la present Ordre.

Article 7. Obligats a presentar el model 111.

D’acord amb el que estableix l’article 106.1 del Regla-
ment de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
el model 111 l’han d’utilitzar els següents retenidors o 
obligats a ingressar a compte:

a) Les persones o entitats que tinguin la considera-
ció de grans empreses perquè es donen alguna de les 
circumstàncies a què es refereixen els números 1r i 1r bis 
de l’apartat 3 de l’article 71 del Reglament de l’impost 
sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, 
de 29 de desembre.

b) Les entitats que tinguin la consideració 
d’administracions públiques, inclosa la Seguretat Social, 
l’últim pressupost anual de les quals aprovat abans de 
l’inici de cada exercici superi la quantitat de 6 milions 
d’euros.

Article 8. Presentació por via telemàtica del model 111.

1. La presentació per via telemàtica del model 111 per 
les entitats que tinguin la consideració d’administracions 
públiques, inclosa la Seguretat Social, l’últim pressupost 
anual de les quals aprovat amb anterioritat a l’inici de 
cada exercici superi la quantitat de 6 milions d’euros, s’ha 
de fer d’acord amb el que estableix l’Ordre HAC/2894/2002, 
de 8 de novembre, per la qual s’estableixen les condicions 
generals i el procediment per a la presentació telemàtica 
per Internet de la declaració ajustada al model 111 a pre-
sentar per les administracions públiques, inclosa la Segu-
retat Social.

2. La presentació per via telemàtica del model 111 
per les entitats que tinguin la consideració de grans 
empreses perquè es dóna alguna de les circumstàncies a 

què es refereixen els números 1r i 1r bis de l’apartat 3 de 
l’article 71 del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, 
aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, 
s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’Ordre de 20 de 
gener de 1999, per la qual s’estableixen les condicions 
generals i el procediment per a la presentació telemàtica 
de les declaracions liquidacions mensuals de grans empre-
ses corresponents als codis 111, 320 i 332.

3. Si es tracta d’obligats tributaris inclosos en el sis-
tema de compte corrent en matèria tributària que regula el 
Reial decret 1108/1999, de 25 de juny, han de tenir en 
compte per a la presentació telemàtica del model 111 les 
especialitats que preveu l’Ordre de 22 de desembre de 
1999, per la qual s’estableix el procediment per a la presen-
tació telemàtica de les declaracions liquidacions que gene-
rin deutes o crèdits que s’hagin d’anotar en el compte 
corrent en matèria tributària.

Disposició addicional única.

1. Les referències efectuades al model 110 en 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, així com en les restants dis-
posicions del mateix rang o inferior vigents s’han 
d’entendre efectuades en el model 110 aprovat en la pre-
sent Ordre.

2. Les referències efectuades al model 111 en l’Ordre 
de 20 de gener de 1999, per la qual s’estableixen les condi-
cions generals i el procediment per a la presentació tele-
màtica de les declaracions liquidacions mensuals de grans 
empreses corresponents als codis 111, 320 i 332, en l’Ordre 
HAC/2894/2002, de 8 de novembre, per la qual s’estableixen 
les condicions generals i el procediment per a la presenta-
ció telemàtica per Internet de la declaració ajustada al 
model 111 a presentar per les administracions públiques, 
inclosa la Seguretat Social, així com en les restants dispo-
sicions del mateix rang o inferior vigents s’han d’entendre 
realitzades al model 111 aprovat en la present Ordre.

Disposició derogatòria única.

A partir del moment en què la present Ordre tingui 
efectes, d’acord amb el que estableix la seva disposició 
final única, queden derogades les disposicions següents:

L’Ordre de 6 de setembre de 2000, per la qual s’aproven 
els models 110 i 111, de declaració document d’ingrés de 
retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques sobre rendiments del treball, de 
determinades activitats econòmiques, premis i determina-
des imputacions de renda.

Els apartats setè i vuitè de l’Ordre de 30 de gener de 
2001, per la qual s’aproven els models 308, 309, 310 i 370 
de declaració liquidació en euros de l’impost sobre el valor 
afegit, els models 130 i 131 de declaració liquidació de 
pagaments fraccionats en euros de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques i els models 110 i 111 de declaració 
document d’ingrés de retencions i ingressos a compte en 
euros de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
sobre rendiments del treball, de determinades activitats 
econòmiques, premis i determinades imputacions de 
renda.

Disposició final única.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i té efectes respecte de 
les declaracions i ingressos de les retencions i ingressos a 
compte que corresponguin al primer trimestre o, si s’escau, 
al mes de gener, tots dos de 2007, i següents.

Madrid, 16 de gener de 2007.–El vicepresident segon 
del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes 
Mira. 
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