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 6026 ENTRADA en vigor de l’intercanvi de cartes de 
dates de 9 de juny i 3 de juliol de 2006, relatiu 
a la creació d’una comissió intergovernamen-
tal hispanofrancesa per proposar una selecció 
de projectes d’autopistes del mar entre Espa-
nya i França. («BOE» 70, de 22-3-2007.)

L’intercanvi de cartes de dates de 9 de juny i 3 de juliol 
de 2006, relatiu a la creació d’una comissió intergoverna-
mental hispanofrancesa per proposar una selecció de 
projectes d’autopistes del mar entre Espanya i França, va 
entrar en vigor el 18 de gener de 2007, data de recepció de 
l’última notificació de comunicació del compliment dels res-
pectius requisits interns segons estableix el seu article 10.

Es fa públic per a coneixement general, i es completa 
d’aquesta manera la inserció efectuada en el «Butlletí Ofi-
cial de l’Estat» número 265, de 6 de novembre de 2006.

Madrid, 14 de març de 2007.–El secretari general tèc-
nic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Fran-
cisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 6032 ORDRE EHA/672/2007, de 19 de març, per la 
qual s’aproven els models 130 i 131 per a l’au-
toliquidació dels pagaments fraccionats a 
compte de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques corresponents respectivament a 
activitats econòmiques en estimació directa i a 
activitats econòmiques en estimació objectiva; 
el model 310 de declaració ordinària per a la 
autoliquidació del règim simplificat de l’impost 
sobre el valor afegit, se’n determinen el lloc i la 
forma de presentació, i es modifica en matèria 
de domiciliació bancària l’Ordre EHA/3398/2006, 
de 26 d’octubre. («BOE» 70, de 22-3-2007.)

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 
de no residents i sobre el patrimoni, ha introduït, entre 
altres, determinades modificacions en l’àmbit dels paga-
ments a compte de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques. Concretament, el paràgraf d) de l’apartat 5 
de l’article 101 d’aquesta Llei incorpora, dins els rendi-
ments derivats d’activitats econòmiques subjectes a 
retenció o ingrés a compte, amb el tipus de retenció de l’1 
per 100, els procedents d’activitats empresarials que 
determinin el seu rendiment net pel mètode d’estimació 
objectiva, en els supòsits i les condicions que s’establei-
xin per reglament.

El Reglament de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques, aprovat pel Reial decret 1775/2004, de 30 de 
juliol, desplega aquesta previsió legal, i especifica en el 
nou apartat 6 de l’article 93 les activitats econòmiques els 
rendiments de les quals queden subjectes a retenció o 
ingrés a compte. Aquest apartat 6 s’ha afegit a l’article 
esmentat per mitjà del Reial decret 1576/2006, de 22 de 
desembre, pel qual es modifiquen, en matèria de paga-
ments a compte, el Reglament de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 1775/2004, 
de 30 de juliol; el Reial decret 2146/2004, de 5 de novembre, 

pel qual es despleguen les mesures per atendre els com-
promisos derivats 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.

L’especificació i la identificació d’aquestes activitats 
econòmiques, que són aquelles en què amb més freqüèn-
cia es duen a terme operacions entre empresaris, s’efec-
tua, com és usual en el mètode d’estimació objectiva, per 
referència al grup o l’epígraf de la secció primera de les 
tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques i a la des-
cripció de l’activitat econòmica que es porta a terme.

D’acord amb el que estableix la disposició transitòria 
tercera del Reial decret 1576/2006 damunt esmentat, la 
pràctica efectiva de la retenció o ingrés a compte sobre 
els rendiments indicats no s’inicia fins que ha conclòs el 
termini de renúncies al mètode d’estimació objectiva en 
l’impost sobre la renda de les persones físiques i als 
règims especial simplificat i de l’agricultura, ramaderia i 
pesca de l’impost sobre el valor afegit per a l’exercici 2007 
o de revocacions de les renúncies presentades anterior-
ment.

La submissió a retenció o ingrés a compte dels rendi-
ments d’aquestes activitats desplega també els seus efec-
tes en els pagaments fraccionats que els titulars de les 
mateixes activitats estan obligats a efectuar periòdica-
ment a compte de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques. En aquest sentit, l’article 108.3.b) del Reglament 
de l’impost estableix que per determinar l’import del 
pagament fraccionat s’han de deduir les retencions prac-
ticades i els ingressos a compte efectuats sobre els rendi-
ments d’aquestes activitats. Fins i tot quan l’import de les 
retencions i ingressos a compte suportats en el trimestre 
sigui superior a la quantitat resultant del pagament frac-
cionat, se’n pot deduir la diferència en qualsevol dels 
següents pagaments fraccionats corresponents al mateix 
període impositiu.

En conseqüència, s’ha de procedir a l’aprovació d’un 
nou model 131 de declaració del pagament fraccionat a 
compte de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques corresponent a activitats econòmiques que determi-
nin el seu rendiment net en el mètode d’estimació objec-
tiva, en el qual tinguin un adequat reflex les novetats 
esmentades. És a dir, la possibilitat de deduir les reten-
cions i ingressos a compte suportats en el trimestre pels 
titulars de les activitats els rendiments de les quals han 
quedat sotmesos a retenció i ingrés a compte; poder con-
signar en el mateix model el saldo negatiu que com a 
conseqüència d’aquesta compensació es pugui originar, i 
també, si s’escau, poder efectuar la compensació de sal-
dos negatius procedents de trimestres anteriors del 
mateix exercici que estiguin pendents de compensació.

Com a conseqüència d’aquest nou esquema liquida-
dor, l’import dels pagaments fraccionats corresponents a 
cadascun dels trimestres del mateix exercici en les activi-
tats amb rendiments que se sotmeten a retenció o ingrés 
a compte pot ser diferent. Aquesta circumstància impe-
deix als titulars d’aquestes activitats utilitzar com a mitjà 
de pagament del deute tributari resultant de la declaració 
corresponent al model 131 el procediment de domiciliació 
bancària davant les entitats de dipòsit que presten el ser-
vei de col·laboració en la gestió recaptadora que regulen 
els apartats sisè a novè de l’Ordre de 13 de març de 1998, 
per la qual s’aproven els models 131 de declaració liqui-
dació de pagaments fraccionats de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques corresponents a empresa-
ris en règim d’estimació objectiva i 310 de declaració 
liquidació ordinària del règim simplificat de l’impost 
sobre el valor afegit, i s’estableixen les condicions per 
domiciliar-ne el pagament resultant en entitats de dipòsit 
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que presten el servei de col·laboració en la gestió recapta-
dora.

D’altra banda, cal assenyalar que des de l’any 1998, en 
què es va regular l’esmentat procediment de domiciliació 
del pagament dels deutes resultants de les declaracions 
corresponents als models 131 i 310, s’ha incrementat cada 
cop més el nombre de declaracions susceptibles de pre-
sentació per Internet, de manera que, en l’actualitat, 
abasta pràcticament totes les declaracions.

Juntament amb l’increment de la presentació telemà-
tica per Internet de les declaracions, s’ha estès i consoli-
dat un procediment general de domiciliació bancària en 
les entitats de crèdit que actuen com a col·laboradores en 
la gestió recaptadora dels deutes tributaris resultants de 
les declaracions que es presenten per aquesta via. El pro-
pòsit d’aquest procediment respon a la idea de generalit-
zar a tots els obligats tributaris les facilitats que suposa la 
domiciliació bancària en el compliment de les seves obli-
gacions i, en particular, en la realització del pagament 
resultant de les declaracions o autoliquidacions.

A aquest efecte, l’Ordre EHA/3398/2006, de 26 d’octu-
bre, a l’article 1 estén la domiciliació bancària a què es 
refereix l’article 38 del Reglament general de recaptació, 
aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, a la pre-
sentació telemàtica de determinats models de declaració 
liquidació com a mitjà de pagament dels deutes tributaris 
que en resulten. Entre els models als quals és aplicable 
aquest procediment de domiciliació bancària no s’inclo-
uen els codis 131 i 310.

En conseqüència, no sembla raonable des del punt de 
vista gestor mantenir la coexistència simultània de dos 
procediments de domiciliació diferents per al pagament 
de deutes tributaris resultants de declaracions periòdi-
ques: un de general i un altre d’especial aplicable exclusi-
vament als models 131 i 310, sobretot quan els deutes 
tributaris derivats de declaracions formulades en el model 
131 es podrien acollir a qualsevol dels dos procediments. 
Per tal d’evitar les dificultats de gestió derivades d’aquesta 
duplicitat procedimental i a fi d’aconseguir la necessària 
homogeneïtat en el procediment de domiciliació bancà-
ria, en la present Ordre es deroga el procediment de 
domiciliació que estableixen els apartats sisè a novè de 
l’Ordre de 13 de març de 1998 i, correlativament, a modi-
ficar 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 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 
participacions», per incloure els models de declaració cor-
responents als codis 131 i 310 dins el procediment general 
de domiciliació bancària aplicable a la presentació de 
declaracions liquidacions o autoliquidacions per via tele-
màtica, que regula l’article 1 de l’Ordre esmentada.

L’aprovació en la present Ordre del model 310, de 
declaració ordinària del règim especial simplificat de l’im-
post sobre el valor afegit, respon únicament a la comen-
tada derogació del procediment especial de domiciliació 
que conté l’Ordre de 13 de març de 1998. Per la seva 
banda, l’aprovació del model 130, de declaració del paga-
ment fraccionat a compte de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques corresponent a activitats econòmi-
ques en estimació directa, és necessària per adaptar les 
instruccions del model a la nova regulació de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques en aquest àmbit.

A més de les novetats assenyalades, els models 130, 
131 i 310 aprovats en la present Ordre es caracteritzen pel 

fet que no incorporen 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 comuni-
car a l’administració tributària ni el domicili fiscal ni els 
canvis que s’hi han efectuat; aquestes circumstàncies les 
han de comunicar els obligats al pagament fraccionat mit-
jançant el model 036, aprovat per l’Ordre HAC/2567/2003, 
de 10 de setembre, per la qual s’aprova el model 036 de 
declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens 
d’obligats tributaris i s’estableixen l’àmbit i les condicions 
generals per a la seva presentació.

Finalment, la present Ordre no introdueix cap modifi-
cació en la regulació de la forma i del lloc de presentació 
de les declaracions corresponents als models 130, 131 i 
310. Sobre aquesta qüestió, l’article 109.3 del Reglament 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques esta-
bleix que la declaració dels pagaments fraccionats s’ha 
d’ajustar a les condicions i els requisits i l’ingrés s’ha 
d’efectuar en la forma i el lloc que determini el ministre 
d’Economia i Hisenda. Per la seva banda, els articles 41 i 
72 del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, apro-
vat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, dispo-
sen, respectivament, que els subjectes passius subjectes 
al règim especial simplificat d’aquest impost han de pre-
sentar les corresponents declaracions liquidacions ordi-
nàries d’acord amb el model específic determinat pel 
ministre d’Economia i Hisenda, el qual, així mateix, ha 
d’establir el lloc i la forma de presentació i realització de 
l’ingrés resultant de les declaracions pel dit impost.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Aprovació del model 130.

S’aprova el model 130. Impost sobre la renda de les 
persones físiques. Activitats econòmiques en estimació 
directa. Pagament fraccionat. Declaració.

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

Exemplar per al contribuent.
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 130.

Article 2. Obligats a presentar el model 130.

El model 130 l’han de fer servir els contribuents de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques que exer-
ceixin activitats econòmiques, incloses les agrícoles, 
ramaderes, forestals i pesqueres, i determinin el seu ren-
diment net d’acord amb el mètode d’estimació directa, 
tant en la modalitat normal com en la simplificada, sem-
pre que, conforme al que disposa l’article 107 del Regla-
ment de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
aprovat pel Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, esti-
guin obligats a autoliquidar i, si s’escau, ingressar el 
pagament fraccionat en el Tresor en concepte de paga-
ment a compte del dit impost.

Article 3. Aprovació del model 131.

S’aprova el model 131. Impost sobre la renda de les 
persones físiques. Activitats econòmiques en estimació 
objectiva. Pagament fraccionat. Declaració.

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

Exemplar per al contribuent.
Exemplar per a l’entitat col·laboradora – AEAT.
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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 131.

Article 4. Obligats a presentar el model 131.

El model 131 l’han de fer servir els contribuents de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques que exer-
ceixin activitats econòmiques, incloses les agrícoles, 
ramaderes i forestals, i determinin el seu rendiment net 
d’acord amb el mètode d’estimació objectiva, sempre 
que, conforme al que disposa l’article 107 del Reglament 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, esti-
guin obligats a autoliquidar i, si s’escau, ingressar el 
pagament fraccionat en el Tresor en concepte de paga-
ment a compte del dit impost.

Article 5. Aprovació del model 310.

S’aprova el model 310. Impost sobre el valor afegit. 
Règim simplificat. Declaració ordinària.

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

Exemplar per al subjecte passiu.
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 310.

Article 6. Obligats a presentar el model 310.

El model 310 l’han de fer servir els subjectes passius de 
l’impost sobre el valor afegit que exerceixin exclusivament 
activitats per les quals hagin de presentar declaració per 
aquest impost, que tributin en el règim simplificat, per rea-
litzar les declaracions ordinàries d’aquest règim correspo-
nents als tres primers trimestres de l’any natural.

Article 7. Termini de presentació i ingrés dels models 130 
i 131.

De conformitat amb el que disposa l’article 109 del 
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, la presentació de les declaracions formulades en 
els models 130 i 131 i, si s’escau, l’ingrés del deute tribu-
tari que en resulta en el Tresor Públic s’ha de fer en els 
terminis següents:

a) Els tres primers trimestres, entre el dia 1 i el 20 
dels mesos d’abril, juliol i octubre.

b) El quart trimestre, entre el dia 1 i el 30 del mes de 
gener.

Els venciments de termini que caiguin en dissabte o 
dia inhàbil s’entén que es traslladen al primer dia hàbil 
immediatament següent.

Article 8. Termini de presentació i ingrés del model 310.

De conformitat amb el que disposen els articles 39 i 41 
del Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat 
pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, la presen-
tació de les declaracions formulades en el model 310 i, si 
s’escau, l’ingrés del deute tributari que en resulta en el 
Tresor Públic s’ha de fer en els 20 primers dies naturals 
dels mesos d’abril, juliol i octubre de cada any, respecte 
del trimestre natural immediat anterior a cadascun dels 
terminis esmentats.

Els venciments de termini que caiguin en dissabte o 
dia inhàbil s’entén que es traslladen al primer dia hàbil 
immediatament següent.

Article 9. Lloc de presentació i ingrés dels models 130, 
131 i 310 en imprès.

Si de la declaració formulada en els models 130, 131 i 
310 en imprès resulta una quantitat per ingressar en el 
Tresor Públic, la presentació i l’ingrés es pot fer en qualse-
vol 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), per a la 
qual cosa és necessari que la declaració porti enganxades 
les etiquetes identificatives elaborades per l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària.

Si de la declaració no resulta una quantitat per ingres-
sar, la declaració s’ha de presentar directament en qualse-
vol delegació o administració de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària. També es pot efectuar la presentació 
mitjançant una tramesa de la declaració per correu certifi-
cat adreçat a la delegació o administració de l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària corresponent al domi-
cili fiscal del declarant. En tots dos casos, s’ha d’adjuntar 
a la declaració una fotocòpia acreditativa del número 
d’identificació fiscal si no porta enganxades les correspo-
nents etiquetes identificatives.

Article 10. Condicions generals i procediment per a la 
presentació telemàtica del model 130.

1. Sense perjudici del que disposa l’article 9 anterior, 
els obligats tributaris poden efectuar la presentació i, si 
s’escau, l’ingrés resultant de la declaració formulada en el 
model 130, per via telemàtica, d’acord amb el que disposa 
l’Ordre de 30 de setembre de 1999, per la qual s’establei-
xen les condicions generals i el procediment per a la pre-
sentació telemàtica de les declaracions liquidacions cor-
responents als models 110, 130, 300 i 330.

També són aplicables a la presentació per via telemà-
tica del model 130 les mesures per a l’eliminació de deter-
minades restriccions a la utilització d’aquesta via que 
estableix l’article 2 de l’Ordre EHA/3398/2006, de 26 d’oc-
tubre, per la qual es dicten mesures per a l’impuls i l’ho-
mogeneïtzació de determinats aspectes en relació amb la 
presentació de declaracions tributàries per via telemàtica, 
es modifiquen determinades normes de presentació dels 
models de declaració 182, 184, 188 i 296, i es modifica el 
model de declaració 187, «Declaració informativa d’ac-
cions i participacions representatives del capital o del 
patrimoni de les institucions d’inversió col·lectiva i resum 
anual de retencions i ingressos a compte en relació amb 
les rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conse-
qüència de les transmissions o reemborsaments d’aques-
tes accions i participacions».

2. La utilització per part dels obligats al pagament 
fraccionat 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 
130 presentat per via telemàtica s’ha d’ajustar al que dis-
posa l’article 1 de l’Ordre EHA/3398/2006, abans esmen-
tada.

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 130 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.
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Article 11. Condicions generals i procediment per a la 
presentació telemàtica dels models 131 i 310.

1. Sense perjudici del que disposa l’article 9 anterior, 
els obligats tributaris poden efectuar la presentació i, si 
s’escau, l’ingrés resultant de la declaració formulada en 
els models 131 i 310, per via telemàtica, d’acord amb el 
que disposa l’Ordre de 21 de desembre de 2000, per la 
qual s’estableixen les condicions generals i el procedi-
ment per a la presentació telemàtica per Internet de les 
declaracions corresponents als models 117, 123, 124, 126, 
128, 216, 131, 310, 311, 193, 198, 296 i 345.

També són aplicables a la presentació per via telemà-
tica del model 131 i 310 les mesures per a l’eliminació de 
determinades restriccions a la utilització d’aquesta via 
que estableix 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 
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 per part dels obligats tributaris 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 paga-
ment del deute tributari resultant de les declaracions for-
mulades en els models 131 i 310 presentats per via tele-
màtica s’ha d’ajustar al que disposa l’article 1 de l’Ordre 
EHA/3398/2006 abans esmentada, amb les modificacions 
que hi introdueix la disposició addicional primera 
d’aquesta Ordre.

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 dels models 131 i 310 les 
especialitats a què es refereix l’apartat segon de l’Ordre 
de 22 de desembre de 1999, per la qual s’estableix el pro-
cediment per a la presentació telemàtica de les declaraci-
ons liquidacions que generin deutes o crèdits que s’hagin 
d’anotar en el compte corrent en matèria tributària.

Disposició addicional primera.

Modificació de l’Ordre EHA/3398/2006, de 26 d’octu-
bre, per la qual es dicten mesures per a l’impuls i l’homo-
geneïtzació de determinats aspectes en relació amb la 
presentació de declaracions tributàries per via telemàtica, 
es modifiquen determinades normes de presentació dels 
models de declaració 182, 184, 188 i 296, i es modifica el 
model de declaració 187, «Declaració informativa d’acci-
ons i participacions representatives del capital o del patri-
moni de les institucions d’inversió col·lectiva i resum 
anual de retencions i ingressos a compte en relació amb 
les rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conse-
qüència de les transmissions o reemborsaments d’aques-
tes accions i participacions».

1. Es modifica l’article 1, apartat 1, de l’Ordre 
EHA/3398/2006, de 26 d’octubre, per tal d’incloure dins el 
contingut els models següents:

Model 131. Impost sobre la renda de les persones físi-
ques. Activitats econòmiques en estimació objectiva. 
Pagament fraccionat. Declaració.

Model 310. Impost sobre el valor afegit. Règim simpli-
ficat. Declaració ordinària.

2.  Es modifica l’article 1, apartat 2 de l’Ordre 
EHA/3398/2006, de 26 d’octubre, per tal d’incloure dins el 
contingut les mencions següents:

Model 131. Des del dia 1 fins al 15 dels mesos d’abril, 
juliol i octubre i des del dia 1 fins al 25 del mes de gener.

Model 310. Des del dia 1 fins al 15 dels mesos d’abril, 
juliol i octubre.

3. Es modifica l’annex «Dades mínimes que s’han 
d’incloure en el justificant de l’ingrés en els supòsits de 
domiciliació bancària del pagament» de l’Ordre 
EHA/3398/2006, de 26 d’octubre, que queda de la manera 
següent:

ANNEX IV

Dades mínimes que s’han d’incloure en el justificant de 
l’ingrés en els supòsits de domiciliació bancària del 

pagament

Data de l’operació: (la que correspongui).
Codificació entitat, sucursal i número de compte 

(CCC):

Entitat emissora: codi NNNN.
Concepte: (el que escaigui d’acord amb el grup de 

models a què correspongui el model que remeti l’AEAT, 
recollits en el camp següent).

Retencions i ingressos a compte.
Impost sobre la renda de les persones físiques.
Impost sobre societats.
Impost sobre la renda de no residents.
Impost sobre el valor afegit.

Model tributari: (el que correspongui)

110, 115, 117, 123, 124, 126, 128.
130, 131.
202.
213, 214, 215, 216.
300, 310, 311, 370, 371.

Exercici: (el que correspongui).
Període: (el que correspongui dels següents).

Trimestral: 1T, 2T, 3T, 4T.
Model 202: 1P, 2P, 3P.
Models 213 i 214: 0A.

Identificació del contribuent:

NIF: XNNNNNNNN o XNNNNNNNX
Cognoms i nom o raó social: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Número de justificant: NNNNNNNNNNNN N
Import: NNNNNNNNNNNNN, NN euros.
Llegenda:

«Aquest càrrec en compte per domiciliació produeix 
els efectes alliberadors envers el Tresor Públic que asse-
nyala el Reglament general de recaptació.»

Disposició addicional segona. Referències formatives.

1. Les referències al model 130 que fan l’Ordre de 30 
de setembre de 1999, per la qual s’estableixen les condi-
cions generals i el procediment per a la presentació tele-
màtica de les declaracions liquidacions corresponents als 
models 110, 130, 300 i 330, així com les restants disposi-
cions vigents del mateix rang o inferior s’han d’entendre 
fetes al model 130 que aprova la present Ordre.

2. Les referències als models 131 i 310 que fan l’Or-
dre de 21 de desembre de 2000, per la qual s’estableixen 
les condicions generals i el procediment per a la presenta-
ció telemàtica per Internet de les declaracions correspo-
nents als models 117, 123, 124, 126, 128, 216, 131, 310, 311, 
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193, 198, 296 i 345, així com en les restants disposicions 
vigents del mateix rang o inferior s’han d’entendre fetes 
als models 131 i 310 que aprova la present Ordre.

Disposició derogatòria única. Disposició derogatòria.

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

a) L’Ordre de 18 de març de 1999, per la qual s’apro-
ven els models 130 i 131 de declaració liquidació de paga-
ments fraccionats de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques corresponents, respectivament, a activitats 
econòmiques en estimació directa i a activitats econòmi-
ques en estimació objectiva.

b) Els apartats sisè a novè de l’Ordre de 13 de març 
de 1998, per la qual s’aproven els models 131 de declara-
ció liquidació de pagaments fraccionats de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques corresponents a empre-
saris en règim d’estimació objectiva i 310 de declaració 
liquidació ordinària del règim simplificat de l’impost 
sobre el valor afegit i s’estableixen les condicions per a la 
domiciliació del pagament que resulta de les declaracions 
en entitats de dipòsit que prestin el servei de col·laboració 
de la gestió recaptadora.

c) Els apartats tercer, cinquè i sisè 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’im-

post sobre el valor afegit, els models 130 i 131 de declara-
ció liquidació de pagaments fraccionats en euros de l’im-
post 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 determi-
nades imputacions de renda, en què s’aproven, respecti-
vament, els models 310, 130 i 131.

d) El número tres de l’apartat segon de l’Ordre de 
21 de desembre de 2000, per la qual s’estableixen les 
condicions generals i el procediment per a la presenta-
ció telemàtica per Internet de les declaracions corres-
ponents als models 117, 123, 124, 126, 128, 216, 131, 
310, 311, 193, 198, 296 i 345, relatiu als supòsits d’exclu-
sió de la presentació telemàtica dels models 131 i 310.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i té efectes res-
pecte de la presentació i l’ingrés resultants de les decla-
racions formulades en els models 130, 131 i 310 que 
corresponguin al primer trimestre de 2007 i següents.

Madrid, 19 de març de 2007.–El vicepresident segon 
del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Sol-
bes Mira. 
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Model

130
Impost sobre la renda de les persones físiques

Activitats econòmiques en estimació directa
 Pagament fraccionat Declaració

Telèfon: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Agència Tributària

I. Activitats econòmiques en estimació directa, modalitat normal o simplificada, diferents de les agrícoles, ramaderes, forestales i pesqueres. (Dades acu-
mulades del període comprès entre el primer dia de l'any i l'últim dia del trimestre).

III. Total liquidació.

Pagament fraccionat (  04  –  05  –  06  ). Si s'obté una quantitat negativa, consigneu-la precedida del signe menys (–)  .............  

A deducir (exclusivament en cas de declaració complementària):
Resultat de les anteriors declaracions presentades pel mateix concepte, exercici i període  ...........................................................

Resultat de la declaració (  12  –  13  )  ........................................................................................................................................  

Ingrés efectuat a favor del Tresor Públic. Compte restringit de col·laboració en 
la recaptació de l'AEAT de declaracions liquidacions o autoliquidacions.

In
gr

és
 (4

)

N
eg

at
iv

a 
(5

)

Import de l'ingrés ........................
(casella  14  ) Si aquesta declaració és complementària d'una altra declaració anterior co-

rresponent al mateix concepte, exercici i període, marqueu una "X" en aquesta 
casella.

C
om

pl
em

en
tà

ri
a 

(6
)

Núm. de justificant:

En aquest cas, consigneu a continuació el número de justificant identificatiu 
de la declaració anterior.Entitat Sucursal DC Número de compte

Codi compte client (CCC)

Forma de pagament: En efectiu E C càrrec en compte

Declaració negativa

Declaració complementària

_________________________ , de ______de _________________________ 

S
ig

na
tu

ra
 (7

)

Signatura:

Exemplar per al contribuent

I

Li
qu

id
ac

ió
 (3

)
D

ec
la

ra
nt

 (1
)

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

Espai reservat para l'etiqueta identificativa

Període ......  Exercici  .....  

Si no teniu etiquetes, consigneu les dades identificatives que se sol·liciten a continuació.

 NIF Cognoms i nom

M
er

it
ac

ió
(2

)

T

II. Activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres en estimació directa, modalitat normal o simplificada.

Volum d'ingressos del trimestre (excloses les subvencions de capital i les indemnitzacions)  ...............................................................  

07

13

14

Ingressos computables corresponents al conjunt de les activitats exercides .......................................................................................

Despeses fiscalmente deduïbles corresponents al conjunt de les activitats exercides ..........................................................................

Rendiment net (  01  –  02  ). Si s'obté una quantitat negativa, consigneu-la precedida del signe menys (–)  ...........................................

20 per 100 de l'import de la casella  03 , si aquest import és positiu. (Si la casella  03  és negativa, consigneu el número zero) ............

Suma dels  pagaments fraccionats ingressats en els  trimestres anteriors per les activitats incloses en aquest apartat ...................

Pagament fraccionat (  09  –  10  ). Si s'obté una quantitat negativa, consigneu-la precedida del signe menys (–) ...............................

Suma de pagaments fraccionats (  07  +  11  ). Si s'obté una quantitat negativa, consigneu el número zero (0) ...........................  12

08

11

01

02

03

04

05
A deduir:

06
Retencions i ingressos a compte suportats per les activitats incloses en aquest apartat, corresponents  
al període comprès entre el primer dia de l'any i l'últim dia del trimestre .......................................................................................

2 per 100 de l'import de la casella  08  ........................................................................................................................................... 09

10Retencions i ingressos a compte suportats per les activitats incloses en aquest apartat, corresponents al trimestre .......................

A deduir:

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, signatura autoritzada

 ANNEX I



1502 Divendres 23 març 2007 Suplement núm. 11

  
Exemplar per a l' entitat col·laboradora - AEAT

Model

130
Impost sobre la renda de les persones físiques

Activitats econòmiques en estimació directa
 Pagament fraccionat Declaració

Telèfon: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Agència Tributària

Resultat de la declaració  ...........................................................................................................................................................  

Ingrés efectuat a favor del Tresor Públic. Compte restringit de col·laboració en 
la recaptació de l'AEAT de declaracions liquidacions o autoliquidacions.

In
gr

és
 (4

)

N
eg

at
iv

a 
(5

)

Import de l'ingrés ........................
(casella  14  ) Si aquesta declaració és complementària d'una altra declaració anterior co-

rresponent al mateix concepte, exercici i període, marqueu una "X" en aquesta 
casella.

C
om

pl
em

en
tà

ri
a 

(6
)

Núm. de justificant:

En aquest cas, consigneu a continuació el número de justificant identificatiu 
de la declaració anterior.Entitat Sucursal DC Número de compte

Codi compte client (CCC)

Forma de pagament: En efectiu E C càrrec en compte

Declaració negativa

Declaració complementària

____________________________,   _____de _______________________de _________ 

S
ig

na
tu

ra
 (7

)

Signatura:

I

Li
qu

id
ac

ió
 (3

)
D

ec
la

ra
nt

 (1
)

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa

Període ......  Exercici  .....  

Si no teniu etiquetes, consigneu les dades identificatives que se sol·liciten a continuació.

 NIF Cognoms i nom

M
er

it
ac

ió
  

(2
)

T

14

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, signatura autoritzada
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Model

130
Impost sobre la renda de les persones físiques

Activitats econòmiques en estimació directa
 Pagament fraccionat Declaració

Instruccions 
per emplenar 
el model

Aquest document s'ha d'emplenar a màquina o amb bolígraf, sobre una superfície dura i amb lletres  majúscules.

Important: tots els  imports monetaris sol·licitats s'han d'expressar en euros, i s'ha de consignar la part decimal, que ha de constar de dos dígits en tot cas, a la dreta de la línea 
vertical que divideix cada una de les caselles.

Totes les mencions que es fan en aquestes instruccions a la Llei i al Reglament de l'impost s'han d'entendre fetes, respectivament, a 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 imposts sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni (BOE del 29) i 
al Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat per el Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol (BOE del 4 de agost), modificat en matèria de pagaments 
a compte pel Reial decret 1576/2006, de 22 de desembre (BOE del 23).

Si teniu etiquetes identificatives elaborades per l'Agència Estatal de Administración Tributària, enganxeu-ne una a l'espai reservat a aquest efecte en cada un dels exemplars d'aquest 
document. Tingueu en compte que si la declaració es presenta en una entitat col·laboradora, necessàriament ha de dur enganxades les etiquestes esmentades. En qualsevol altre 
cas, si no teniu etiquetes, empleneu les dades d'identificació que se sol·liciten.

Exercici: consigneu les quatre xifres de l'any natural a què correspon el trimestre pel qual s'efectua la declaració.

Període: s'hi ha de fer constar el número 1, 2, 3 o 4, segons que la declaració correspongui al primer, segon, tercer o quart trimestre, respectivament, de l'any natural.

I. Activitats econòmiques en estimació directa, modalitat normal o simplificada, diferents de les agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres.

Aquest apartat l'han d'emplenar les persones físiques que exerceixin activitats econòmiques diferents de les agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres els rendiments de les 
quals es determinen per mitjà del mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats: normal o simplificada. Les dades relatives a les activitats agrícoles, ramaderes, 
forestals i pesqueres no s'han de consignar en aquest apartat de l'imprès, sinó a l'apartat II.

No obstant això, les persones físiques que exerceixin activitats professionals no estan obligades a presentar declaració de pagament fraccionat ni a efectuar cap ingrés per aquest 
concepte en relació amb aquestes activitats si, l'any natural immediatament anterior, com a mínim el 70 per 100 dels  ingressos procedentes d'aquestes activitats han estat objecte 
de retenció o ingrés a compte. En el supòsit d'inici de l'activitat, s'ha de tenir en compte a aquests efectes el percentatge d'ingressos que hagin estat objecte de retenció o ingrés 
a compte durante el període trimestral a què es refereix el pagament fraccionat.

Important: tots les dades sol·licitades en aquest apartat s'han de fer constar pels imports acumulats corresponents al període comprès entre el primer dia de l'any i l'últim dia del 
trimestre pel qual es presenta la declaració i s'han de referir al conjunt de les activitats econòmiques abans esmentades.

Per tal de qualificar i determinar l'import dels  ingressos computables i de les despeses deduïbles, cal atenir-se a les normas reguladores de la modalitat, normal o simplificada, 
del mètode d'estimació directa que sigui aplicable en l'exercici a cada una de les activitats econòmiques exercides.

Casella 01. Consigneu-hi la totalidad dels  ingressos íntegres fiscalmente computables procedents de les activitats econòmiques a què es refereix aquest apartat i que corresponguin 
al període comprès entre el primer dia de l'any i l'últim dia del trimestre.

Casella 02. Feu-hi constar l'import de les despeses que, tenint la consideració de fiscalmente deduïbles, són imputables a les activitats econòmiques a què es refereix aquest apartat 
i corresponen al període temporal abans indicat.

En aquesta casella s'ha d'incloure l'import de les amortizaciones fiscalmente deduïbles corresponents a la depreciació experimentada per l'immobilitzat afecte a les activitats exer-
cides en el període comprès entre el primer dia de l'any i l'últim dia del trimestre, així com, si s'escau, l'import de les provisiones que, corresponent al període temporal esmentat, 
tinguin, així mateix, la consideración de fiscalmente deduïbles.

Si es tracta d'activitats a les quals és aplicable la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, en aquesta casella s'han d'incloure els  imports de les amortizaciones, de 
les provision deduïbles i de les despeses de difícil justificació corresponents al període comprès entre el primer dia de l'any i l'últim dia del trimestre, determinats conforme a les 
especialitats que estableix l'article 28 del Reglament de l'impost. 

Casella 03. Consigneu-hi el resultat d'efectuar l'operació que indica l'imprès. Si en resulta una quantitat negativa, indiqueu-la amb el signe menys (–).

No obstante això, els  rendiments nets en què concorri alguna de les circumstàncies que preveu l'article 32.1 de la Llei de l'impost es computen a efectes del pagament fraccionat 
prèvia aplicació de la reducción que estableix l'article esmentat.

Casella 04. Consigneu-hi el resultat d'aplicar el percentatge del 20 per 100 sobre l'import positiu de la casella 03. En cas que l'import de la casella 03 sigui negatiu, consigneu el 
número zero a la casella 04.

Si es tracta d'activitats econòmiques amb dret a la deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla, a què es refereix l'article 68.4 de la Llei de l'impost, el percentatge aplicable 
és el 10 per 100. En cas que, a més, es duguin a terme altres activitats econòmiques que no tinguin dret a aquesta deducció, el percentatge aplicable respecte d'aquestes activitats 
és el 20 per 100.

Casella 05. Feu constar en esta casella l'import dels  pagaments fraccionats ingressats en els  trimestres anteriors del mateix exercici corresponents a les activitats econòmiques 
a què es refereix aquest apartat. Aquest import és la suma de les quantitats positives consignades a la casella 07 de les declaracions, model 130, presentades en els  trimestres 
anteriors del mateix exercici.

Casella 06. S'ha de fer constar en aquesta casella la suma de les retenciones i ingressos a compte suportats sobre els  rendiments procedentes de les activitats econòmiques a 
què es refereix aquest apartat que corresponguin al període comprès entre el primer dia de l'any i l'últim dia del trimestre a què es refeix el pagament fraccionat.

Casella 07. Consigneu-hi el resultat d'efectuar l'operació que indica l'imprès. Si s'obté una quantitat negativa, indiqueu-la precedida del signe menys (–).

II. Activitats agrícoles, ramaderes, forestales i pesqueres en estimació directa, modalitat normal o simplificada.

Aquest apartat l'han d'emplenar les persones físiques que exerceixin activitats agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres els rendiments nets de les quals es determinen per mitjà 
del mètode d'estimació directa en qualsevol de les seves modalitats: normal o simplificada.

No obstant això, les persones físiques que exerceixin activitats agrícoles i ramaderes no estan obligades a presentar declaració de pagament fraccionat ni a efectuar cap ingrés per 
aquest concepte en relació amb aquestes activitats si, l'any natural immediatament anterior, almenys el 70 per 100 dels  ingressos procedents de l'explotación (sense computar a 
aquests efectes les subvencions corrents o de capital ni les indemnitzacions) han estat objecte de retenció o ingrés a compte. En el supòsit d'inici de l'activitat, s'ha de tenir en compte 
a aquests efectes el percentatge d'ingressos que hagin estat objecte de retenció o ingrés a compte durante el període trimestral a què es refereix el pagament fraccionat.

(2) Meritació

(1) Declarant

(3) Liquidació
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II. Activitats agrícoles, ramaderes, forestales i pesqueres en estimació directa, modalitat normal o simplificada (continuació).

De la mateixa manera, les persones físiques que exerceixin activitats forestales no estan obligades a presentar declaració de pagament fraccionat ni a efectuar cap ingrés per aquest 
concepte en relació amb aquestes activitats si, l'any natural immediatament anterior, almenys el 70 per 100 dels  ingressos procedents d'aquestes activitats (sense computar a 
aquests efectes les subvencions corrents o de capital ni les indemnitzacions) han estat objecte de retenció o ingrés a compte. En el supòsit d'inici de l'activitat, s'ha de tenir en compte 
a aquests efectes el percentatge d'ingressos que hagin estat objecte de retenció o ingrés a compte durante el període trimestral a què es refereix el pagament fraccionat.

Casella 08. Consigneu en aquesta casella el volum d'ingressos del trimestre pel qual es fa el pagament fraccionat, incloses les subvencions corrents i excloses les subvencions de 

capital i les indemnitzacions.

Casella 09. S'ha de fer constar en esta casella la quantitat resultant d'aplicar el percentatge del 2 per 100 sobre l'import reflectit a la casella 08 anterior.

Si es tracta d'activitats agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres amb dret a la deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla, a què es refereix l'article 68.4 de la Llei de 
l'impost, el percentatge aplicable és l'1 per 100. En cas que, a més, s'exerceixin altres activitats agrícoles, ramaderes, forestales o pesqueres que no tinguin dret a aquesta deducció, 
el percentatge aplicable respecte d'aquestes activitats és el 2 per 100.

Casella 10. En el supòsit d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals, s'ha de reflectir en esta casella la suma de les retenciones i ingressos a compte suportats sobre els  rendiments 
procedents d'aquestes activitats que corresponguin al mateix trimestre a què es refereix el pagament fraccionat.

Casella 11. Consigneu en aquesta casella el resultat d'efectuar l'operación indicada a l'imprès de declaració. Si s'obté una quantitat negativa, consigneu-la precedida del signe 
menys (–).

III. Total liquidació.

Casella 12. En aquesta casella s'ha de reflectir el resultat de sumar els  imports consignats a les casellas 07 i 11. Si s'obté una quantitat negativa, indiqueu el número zero (0).

No obstant això, el contribuent pot consignar en aquesta casella una quantitat superior a la que resulti d'aquesta suma, com a conseqüència de l'aplicació de percentatges superiors 
als indicats, de conformitat amb el que estableix l'article 108.4 del Reglament de l'impost.

Casella 13. En cas de declaració complementària, s'ha de consignar en aquesta casella el resultat de les declaracions, model 130, presentades abans pel mateix exercici i perío-
de.

Casella 14. Consigneu en aquesta casella el resultat d'efectuar l'operación indicada a l'imprès de declaració, que sempre ha de ser una quantitat positiva o igual a zero.

Si la quantitat consignada a la casella 14 és positiva, traslladeu l'import d'aquesta casella a la clau I de l'apartat “Ingrés” i marqueu amb una “X” la clau corresponent a la forma 
de pagament. Si l'ingrés es fa per mitjà de càrrec en compte, empleneu les dades completes del compte de càrrec (codi compte client). L'import de l'ingrés ha de coincidir amb 
el que figura a la casella 14.

La presentación i ingrés s'han de fer en qualsevol entitat de dipòsit situada en el territori espanyol que actuï com a col·laboradora en la gestión recaptadora, motiu pel qual heu de 
disposar de les corresponents etiquetes identificatives.

Els contribuents que estan acollits al sistema de compte corrent en matèria tributària han de presentar la declaració a la delegació o administració de l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària corresponent al seu domicili fiscal.

Si la quantitat consignada a la casella 14 és igual a zero, marqueu una “X” a l'espai reservat a aquest efecte dins de l'apartat “Negativa”. En aquest cas, el model 130 s'ha de 
presentar en qualsevol delegació o administració de l'Agència Tributària, i també es pot enviar per correu certificat adreçat a la delegació o administració de l'Agència Tributària 
corresponent al seu domicili fiscal.

A les declaracions negatives s'hi ha d'adjuntar una fotocòpia del document acreditatiu del número d'identificació fiscal del declarant si el model 130 no porta enganxades les 
corresponents etiquetes identificatives.

S'ha de marcar una “X” a la casella indicada a aquest efecte quan aquesta declaració sigui complementària d'una altra o altres declaracions presentades abans pel mateix concepte 
i corresponents al mateix exercici i període. 

En aquest supòsit, també s'ha de fer constar en aquest apartat el número identificatiu de 13 dígits que figura preimprès en la numeració del codi de barres de la declaració anterior. 
Si abans s'ha presentat més d'una declaració, s'hi ha de fer constar el número identificatiu de l'última declaració.

Important: només escau la presentació de declaració complementària, de la qual necessàriament ha de resultar una quantitat a ingressar, quan aquesta tingui per objecte regu-
laritzar errors o omissions d'una altra declaració anterior que hagin donat lloc a un resultat inferior al degut.

La rectificació per qualsevol altra causa de declaracions presentades anteriorment no dóna lloc a la presentació de declaracions complementàries, sense perjuici del dret del 
contribuent a sol·licitar-ne la rectificació de l'Administración tributària quan consideri que han perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims o que la presentació 
ha donat lloc a la realització d'ingressos indeguts, de conformidad amb el que estableixen els  articles 120.3 i 221.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària 
(BOE del 18), sempre que l'Administración tributària no hagi practicat liquidació definitiva o liquidació provisional pel mateix motiu ni hagi transcurregut el termini de quatre anys 
a què es refereix l'article 66 de l'esmentada Llei general tributària.

A la declaració complementària s'han de fer constar per les seves quanties correctes totes les dades a què es refereixen les casellas 01 a 12 de l'apartat “Liquidació” del model 
130, que han de substituir completament les dades consignades en el mateix apartat de la declaració anterior.

Las declaraciones complementàrias s'han  formular en el model oficial que estigui vigent en l'exercici i període a què correspongui la declaració anterior.

Una vegada emplenat, el model 130 ha de ser signat pel contribuyent o pel seu representant.

El model 130 s'ha de presentar en els terminis compresos entre els  dias 1 i 20, tots dos inclosos, dels  mesos d'abril, juliol i octubre, en relación amb els  pagaments fraccionats 
corresponents, respectivamente, als  trimestres primer, segon i tercer de cada any natural.

El termini per fer la presentació del model 130 corresponent al quart trimestre és el comprès entre els  dies 1 i 30 del mes de  gener de l'any natural immediatament següent.

Els venciments de termini que caiguin en dissabte o dia inhàbil es consideren traslladats al primer dia hàbil següent.

(3) Liquidació (continuació)

(4) Ingrés

(5) Negativa

(6) Complementària

(7) Signatura

Termini de presentació
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Exemplar per al contribuent

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, signatura autorizada

Model

131
Impost sobre la renda de les persones físiques

Activitats econòmiques en estimació objetiva
 Pagament fraccionat Declaració

Telèfon: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Agència Tributària

D
ec

la
ra

nt
 (1

)

Espai reservat per a la numeració per codi de barres

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa

Període ......  Exercici  .....  

Si no teniu etiquetes, consigneu les dades identificatives que se sol·liciten a continuació.

 NIF Cognoms i nom

M
er

it
ac

ió
  

(2
)

I. Activitats econòmiques en estimació objetiva diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals.

III. Activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objetiva.

IV. Total liquidació.

Pagament fraccionat: suma de resultats  ..........................................................................................................................................  

Volum d'ingressos del trimestre (excloses les subvencions de capital i les indemnitzacions)  ...............................................................  

Pagament fraccionat: el 2 por 100 de l'import de la casella  04   ........................................................................................................  

Suma de pagaments fraccionats (  01  +  03  +  05  )  ........................................................................................................................

Resultat a ingressar de les anteriors declaracions presentades pel mateix concepte, exercici i període ..........................................

Resultat de la declaració (  10  –  11  ). Si s'obté una quantitat negativa, consigneu-la precedida del signe menys (–) ..............................  

Ingrés efectuat a favor del Tresor Públic. Compte restringit de col·laboració en la re-
captació de l'AEAT de declaracions liquidacions o autoliquidacions.

In
gr

és
 (4

)

A
 d

ed
ui

r 
(5

)

Import de  l'ingrés  ......................
(casella  12  )

C
om

pl
em

en
tà

ri
a 

(7
)

En aquest cas, consigneu a continuació el número de justificant identificatiu 
de la declaració anterior.

Entitat Sucursal DC Número de compte

Codi compte client (CCC)

Forma de pagament: En efectiu E C càrrec en compte

Declaració amb resultat a deduir 
en els pagaments fraccionats següents

Declaració complementària

____________________________,   _____de _______________________de _________ 

S
ig

na
tu

ra
 (8

) Signatura:

I

Li
qu

id
ac

ió
 (3

)

T

Activitat
(epígraf IAE)

Rendiment net de l'activitat a 
efectes del pagament fraccionat 

Percentatge
 aplicable

.....................  ...........................................................................................

.....................  ...........................................................................................

.....................  ...........................................................................................

.....................  ...........................................................................................

.....................  ...........................................................................................

Resultat d'aplicar el percentatge 
corresponent a cada activitat

II. Activitats econòmiques en estimació objetiva diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals, sense possibilitat de determinar  
cap de les dades base a efectes del pagament fraccionat.

Volum de vendes o ingressos del trimestre (excloses les subvencions de capital i les indemnitzacions)  ...............................................  

01

02

03Pagament fraccionat: el 2 por 100 de l'import de la casella  02   ........................................................................................................  

04

05

Diferència (  06  –  07  ). Si s'obté una quantitat negativa, consigneu-la precedida del signe menys (–) ..................................................  

Total (  08  –  09  ). Si s'obté una quantitat negativa, consigneu-la precedida del signe menys (–)  .........................................................  

06

07

08

10

11

12

Núm. de justificant:

A deduir: retencions e ingressos a compte suportats corresponents al trimestre ................................................................................

A deduir (només si la diferència anterior és positiva i amb el màxim del seu import): resultats negatius de trimestres anteriors ..............

Si aquesta declaració és complementària d'una altra declaració anterior co-
rresponent al mateix concepte, exercici i període, marqueu una "X" en aquesta 
casella.

09

A deduir (exclusivament en cas de declaració complementària):

N
eg

at
iv

a 
(6

)

Declaració negativa

ANNEX II
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Exemplar per a l'entitat colaboradora – AEAT

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, signatura autorizada

Model

131
Impost sobre la renda de les persones físiques

Activitats econòmiques en estimació objetiva
 Pagament fraccionat Declaració

Telèfono: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Agència Tributària
D

ec
la

ra
nt

 (1
)

Espai reservat per a la numeració por codi de barres

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa

Període ......  Exercici  .....  

Si no teniu etiquetes, consigneu les dades identificatives que se sol·liciten a continuació.

 NIF Cognoms i nom

M
er

it
ac

ió
  

(2
)

Resultat de la declaració  ...........................................................................................................................................................  

Ingrés efectuat a favor del Tresor Públic. Compte restringit de col·laboració en la re-
captació de l'AEAT de declaracions liquidacions o autoliquidacions.

In
gr

és
 (4

)

A
 d

ed
ui

r 
(5

)

Import de  l'ingrés  ..........................
(casella  12  )

C
om

pl
em

en
tà

ri
a 

(7
)

Entitat Sucursal DC Número de compte
Codi compte client (CCC)

Forma de pagament: En efectiu E C càrrec en compte

Declaració amb resultat a deduir 
en els pagaments fraccionats següents

Declaració complementària

____________________________,   _____de _______________________de _________ 

S
ig

na
tu

ra
 (8

) Signatura:

I

Li
qu

id
ac

ió
 (3

)

T

12

Núm. de justificant:

N
eg

at
iv

a 
(6

)

Declaració negativa
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Model

131
Impost sobre la renda de les persones físiques

Activitats econòmiques en estimació objetiva
 Pagament fraccionat Declaració

Instruccions 
per emplenar
el model

Aquest document s'ha d'emplenar a màquina o amb bolígraf, sobre una superfície dura i amb lletres  majúscules.

Important: tots els imports monetaris sol·licitats s'han d'expressar en euros, i s'ha de consignar la part decimal, que ha de constar de dos dígits en tot cas, a la dreta de la línea 
vertical que divideix cada una de les caselles.

Totes les mencions que en aquestes instruccions es fan a la Llei i al Reglament de l'impost s'han d'entendre fetes, respectivament, a 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 de no residents i sobre el patrimoni (BOE del 29) 
i al Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques aprovat per el Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol (BOE del 4 de agost), modificat en matèria de pagaments 
a compte pel Reial decret 1576/2006, de 22 de desembre (BOE del 23).

Si teniu etiquetes identificatives elaborades per l'Agència Estatal de Administración Tributària, enganxeu-ne una a l'espai reservat a aquest efecte de cadascun dels exemplares 
d'aquest document. Tingueu en compte que si la declaració es presenta en una entitat col·laboradora, necessàriament ha de dur enganxades les etiquetes esmentades. En qualsevol 
altre cas, si no teniu etiquetes, s' han d'emplenar les dades d'identificació que se sol·liciten.

Exercici: consigneu les quatre xifres de l'any natural a què correspon el trimestre pel qual s'efectua la declaració.

Període: s'hi ha de fer constar el número 1, 2, 3 o 4, segons que la declaració correspongui al primer, segon, tercer o quart trimestre, respectivament, de l'any natural.

I. Activitats econòmiques en estimació objetiva diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals.

Aquest apartat l'han d'emplenar les persones físiques que exerceixin activitats econòmiques diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals els rendiments de les quals es determinin 
d'acord amb el mètode d'estimació objetiva. Les dades relatives a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objetiva no s'han de consignar en aquest apartat de 
l'ingrés, sinó a l'apartat III.

Activitat (epígraf IAE). S'hi han de consignar els epígrafs de l'impost sobre actividades econòmiques (IAE) corresponents a cada una de les activitats econòmiques exercides el 
rendiment net de les quals es determini en estimació objetiva i que tinguin la consideració d'activitats independents a efectes de l'aplicació del mètode esmentat.

Rendiment net de l'activitat a efectes del pagament fraccionat. S'han de fer constar en aquestes caselles els rendiments nets a efectes del pagament fraccionat corresponents a 
cada una de las activitats econòmiques exercides a què es refereix aquest apartat de l'imprés.

Amb caràcter general, el rendiment net corresponent a cada activitat s'ha de calcular en funció dels signes o mòduls establerts per a cada activitat, tenint en compte els “rendiments 
anuals per unitat abans d'amortització” que tenen assignats aquests signes o mòduls, així com les minoracions per incentius a l'ocupació i a la inversió i els índexs correctors que, 
si s'escau, són aplicables.

També són aplicables a efectes dels pagaments fraccionats les reduccions del rendiment net que estableixen disposicions de caràcter general per a les activitats en estimació 
objetiva.

A efectes del pagament fraccionat, el nombre d'unitats de cada un dels signes o mòduls, així com les minoracions i els índexs correctors aplicables inicialmente en cada período 
anual, són els corresponents a les dades base de l'actividad que es refereixen al dia 1 de gener de cada any o al dia en què s'iniciï l'activitat, en el supòsit que no s'hagi exercit 
l'any anterior.

Si les dades base de cada signe o mòdul no són un número enter, s'han de consignar amb dues xifres decimals.

Quan alguna dada base no es pugui determinar el primer dia de l'any, a efectes del pagament fraccionat s'ha de prendre la que hagi correspost a l'any anterior. Aquesta mateixa 
regla s'ha d'aplicar en el supòsit d'activitats de temporada.

Quan en alguna activitat no es pugui determinar cap de les dades base a efectes del pagament fraccionat, s'ha d'emplenar l'apartat II següent.

Percentatge aplicable. Respecte de cada una de las activitats declarades en aquest apartat s'ha de fer constar el porcentaje aplicable per determinar l'import del pagament fraccionat, 
en funció del nombre de persones assalariades en la data de còmput de les dades base. Aquests percentatges són els següents:

Nombre de persones assalariades en la data de còmput de les dades base ........................  Cap persona 1 persona 2 persones o més

Percentatge aplicable ......................................................................................................  el 2 por 100 el 3 por 100 el 4 por 100

No obstant això, el contribuent pot aplicar percentatges superiors als indicats, de conformitat amb el que sobre això preveu l'article 108.4 del Reglament de l'impost.

Resultat d'aplicar el percentatge corresponent a cada activitat. Apunteu en cada una d'aquestes caselles la quantitat resultant d'aplicar sobre el rendiment net a efectes del pagament 
fraccionat el percentatge corresponent a l'activitat de què es tracti.

Casella 01. Consigneu en aquesta casella la suma dels resultats corresponents a totes les activitats declarades en aquest apartat.

En el supòsit d'activitats que s'inicïn després del dia 1 de gener o que cessin abans del 31 de desembre, o bé quan hi concorrin les dues circumstàncies –llevat que es tracti 
d'activitats de temporada–, el rendiment net a efectes del pagament fracciont s'ha de determinar como si l'activitat s'exercís tot l'any, de manera que s'ingressi en cada trimestre 
natural complet el resultat d'aplicar sobre aquest rendiment net el percentatge que correspongui. En el trimestre natural incomplet s'ha d'ingressar el resultat de multiplicar l'import 
del pagament corresponent a un trimestre natural complet pel quocient de dividir el nombre de dies naturales en què s'hagi exercit l'activitat en aquest trimestre entre el nombre 
total de dies naturals del mateix trimestre.

Si es tracta d'activitats de temporada (activitats que habitualmente s'exerceixen durante alguns dies de l'any, continus o alterns, sempre que el total no excedeixi els 180 dies 
per any), en primer lloc s'ha de determinar el rendiment net anual com si l'activitat s'exercís tot l'any. A continuació, aquest rendiment anual s'ha de dividir entre el nombre de dies 
d'exercici de l'activitat l'any anterior, i, així, s'obté el rendiment diari. En cada trimestre natural s'ha de prendre com a rendiment net a efectes del pagament fraccionat el resultat 
de multiplicar el rendiment diari pel nombre de dies naturals en què s'hagi exercit l'activitat durant aquest trimestre.

II. Activitats econòmiques en estimació objetiva diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals, sense possibilitat de determinar cap de les dades base a efectes 
del pagament fraccionat.

Han d'emplenar aquest apartat els contribuents que exerceixin activitats econòmiques en estimació objetiva diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals respecte de les quals 
no sigui possible determinar cap de les dades base a efectes del pagament fraccionat i, per tant, l'import d'aquest pagament no es pugui calcular d'acord amb el procediment a 
què es refereix l'apartat I anterior.

Casella 02. Consigneu en aquesta casella el volum de vendes o ingressos de les activitats a què es refereix aquest apartat corresponents al trimestre pel qual s'efectua el pagament 
fraccionat, incloses les subvencions corrents i excloses les subvencions de capital i les indemnitzacions.

Casella 03. S'ha de fer constar a la casella 03 la quantitat resultant d'aplicar el percentatge del 2 por 100 sobre l'import reflectit a la casella 02 anterior.

No obstant això, el contribuent pot aplicar percentatges superiors a l'indicat, de conformitat amb el que preveu sobre això l'article 108.4 del Reglament de l'impost.

III. Activitats agrícoles, ramaderes i forestals, en estimació objetiva.

Aquest apartat l'han d'emplenar els contribuents que duguin a terme activitats agrícoles, ramaderes o forestals els rendiments nets de les quals es determinin d'acord amb el 
mètode d'estimació objetiva.

No obstant això, els titulars d'activitats agrícoles i ramaderes no estan obligats a presentar declaració de pagament fraccionat ni a efectuar cap ingrés per aquest concepte en 
relació amb aquestes activitats si, l'any natural immediatament anterior, com a mínim el 70 por 100 dels ingressos procedentes de les explotacions (sense computar a aquests 
efectes les subvencions corrents o de capital ni les indemnitzacions) han estat objecte de retenció o d'ingrés a compte. En el supòsit d'inici de l'activitat, s'ha de tenir en compte a 
aquests efectes el percentatge d'ingressos que hagin estat objecte de retenció o d'ingrés a compte durant el període trimestral a què es refereix el pagament fraccionat.

(1) Declarant

(2) Meritació

(3) Liquidació
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De la mateixa manera, els contribuents titulars d'activitats forestals no estan obligats a presentar declaració de pagament fraccionat ni a efectuar cap ingrés per aquest concepte  
en relació amb aquestes activitats si, l'any natural immediatament anterior, almenys el 70 por 100 dels ingressos procedentes d'aquestes activitats (sense computar a aquests 
efectes les subvencions corrents o de capital ni les indemnitzacions) hagin estat objecte de retenció o d'ingrés a compte. En el supòsit d'inici de l'activitat, a aquests efectes s'ha 
de tenir en compte el percentatge d'ingressos que hagin estat objecte de retenció o d'ingrés a compte durante el período trimestral a què es refereix el pagament fraccionat.

Casella 04. Consigneu en aquesta casella el volum d'ingressos del trimestre pel qual s'efectua el pagament fraccionat, incloses les subvencions corrents i excloses les subvencions 
de capital i les indemnitzacions.

Casella 05. S'ha de fer constar a la casella 05 la quantitat resultant d'aplicar el percentatge del 2 por 100 sobre l'import reflectit a la casella 04 anterior. No obstant això, el contri-
buent pot aplicar percentatges superiores a l'indicat, de conformidad amb el que sobre això  preveu l'article 108.4 del Reglament de l'impost.

Activitats econòmiques amb dret a deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla. Si es tracta d'activitats amb dret a la deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla a què 
es refereix l'article 68.4 de la Llei de l'impost, el percentatge aplicable per determinar l'import del pagament fraccionat s'obté dividint per 2 els percentatges esmentats a l'apartat 
I, així com, si s'escau, els percentatges a què fan referència les caselles 03 de l'apartat II i 05 de l'apartat III. En el supòsit que el contribuent exerceixi, a més, altres activitats 
econòmiques que no tinguin dret a aquesta deducció, el percentatge aplicable respecte d'aquestes activitats és l'indicat amb caràcter general.

IV. Total liquidació.

Casella 06. En aquesta casella s'ha de reflectir el resultat de sumar els imports consignats a les casellas 01, 03 i 05.

Casella 07. Si s'escau, s'ha de consignar en aquesta casella la suma de les retencions i ingressos a compte que, havent-se practicat sobre les contraprestacions procedents de les 
activitats econòmiques en estimació objetiva els rendiments de les quals estan subjectes a retenció o ingrés a compte, corresponguin al trimestre a què es refereix el pagament 
fraccionat.

Casella 08. S'ha d'apuntar en aquesta casella el resultat d'efectuar l'operació indicada a l'imprès. Si s'obté una quantitat negativa, s'ha de fer constar precedida del signe menys 
(–). 

Casella 09. Si a la casella 08 anterior s'ha obtingut una quantitat positiva, s'ha de fer constar a la casella 09 l'import dels resultats negatius que, si s'escau, s'hagin obtingut a la 
casella 12 de qualsevol de les declaracions anteriors, model 131, del mateix exercici, i que no hagin estat deduïts abans, tenint en compte que en cap cas pot figurar a la casella 
09 un import superior a la quantitat positiva consignada a la casella 08.

Casella 10. Consigneu en aquesta casella el resultat d'efectuar l'operació indicada a l'imprès de declaració. Si, pel fet que la casella 08 és negativa, s'obté una quantitat negativa a 
la casella 10, consigneu-la precedida del signe menys (–).

Casella 11. En cas de declaració complementària, s'ha de consigar en aquesta casella el resultat a ingressar de les declaracions, model 131, presentades abans pel mateix exercici 
i període. Si de cap de les anteriors declaracions resulta una quantitat a ingressar, s'ha de consignar el número zero (0).

Casella 12. Consigneu en aquesta casella el resultat d'efectuar l'operació indicada a l'imprès de declaració. Si, pel fet que la casella 10 és negativa, s'obté una quantitat negativa a 
la casella 12, consigneu-la precedida del signe menys (–). En aquest cas, el resultat negatiu de la declaració es pot deduir en qualsevol dels pagaments fraccionats següents del 
mateix exercici l'import positiu del qual ho permeti, amb el límit màxim d'aquest import.

Si la quantitat consignada a la casella 12 és positiva, traslladeu-ne l'import a la clau I de l'apartat "Ingrés" i marqueu amb una “X” la casella corresponent a la forma de pagament. 
Si l'ingrés s'efectua mitjançant càrrec en compte, consigneu les dades completes del compte de càrrec (codi compte client). L'import de  l'ingrés ha de coincidir amb el que figura 
a la casella 12.

La presentació i l'ingrés s'han de fer en qualsevol entitat de dipòsit situada en el territori espanyol que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptadora, per la qual cosa ha de 
disposar de les corresponents etiquetes identificatives.

Els contribuents acollits al sistema de compte corrent en materia tributària han de presentar la declaració en la delegación o administración de l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària corresponent al seu domicili fiscal.

Si la quantitat consignada a la casella 12 és negativa, marqueu una “X” a l'espai reservat a aquest efecte dins de l'apartat “A deduir”. En aquest cas, l'import de la casella 12 es  pot 
deduir en qualsevol dels següents pagaments fraccionats del mateix exercici l'import positiu dels quals ho permeti i el model 131 s'ha de presentar en qualsevol delegación o admi-
nistració de l'Agència Tributària, i, així mateix, es pot enviar per correu certificat adreçat a la delegació o administració de l'Agència Tributària corresponent al seu domicili fiscal.

En les declaraciones amb resultat a deduir s'hi ha d'adjuntar una fotocòpia del document acreditatiu del número d'identificació fiscal del declarant si el model 131 no porta enganxa-
des les corresponents etiquetes identificatives.

Si la quantitat consignada a la casella 12 és igual a zero, marqueu una “X” a l'espai reservat a l'efecte dins de l'apartat “Negativa”. En aquest cas, el model 131 s'ha de presentar en 
qualsevol delegació o administració de l'Agència Tributària, i també es pot enviar per correu certificat adreçat a la delegación o administración de l'Agència Tributària corresponent 
al seu domicili fiscal.

En les declaracions negatives s'hi ha d'adjuntar una fotocòpia del document acreditatiu del número d'identificació fiscal del declarant si el model 131 no porta enganxades les 
corresponents etiquetes identificatives.

S'ha de marcar una “X” a la casella indicada a l'efecte quan aquesta declaració sigui complementària d'una altra declaració o d'altres presentades anteriorment pel mateix concepte 
i corresponents al mateix exercici i període. En aquest supòsit, també s'ha de fer constar en aquest apartat el número identificatiu de 13 dígits que figura preimprès en la numeració 
del codi de barres de la declaració anterior. Si abans s'ha presentat més de una declaració, s'ha de fer constar el número identificatiu de l'última declaració.

Important: només escau la presentació de declaració complementària quan tingui per objecte regularitzar errors o omissions d'una altra declaració anterior que hagin donat lloc 
a un resultat inferior al degut. Per consegüent, de la declaració complementària ha de resultar un import a ingressar superior al de la declaració anterior, o bé una quantitat 
negativa, a deduir en els següents pagaments fraccionats del mateix exercici, inferior a la determinada anteriorment.

La rectificació per qualsevol altra causa de declaracions presentades anteriorment no dóna lloc a la presentació de declaracions complementàries, sense perjuici del dret del 
contribuent a sol·licitar-ne la rectificació de l'Administració tributària quan consideri que han perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims o que la seva presentació 
ha donat lloc a la realització d'ingressos indeguts, de conformitat amb el que estableixen els articles 120.3 i 221.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària 
(BOE del 18), sempre que l'Administració tributària no hagi practicat liquidació definitiva o liquidació provisional pel mateix motiu ni hagi transcorregut el termini de quatre anys 
a què es refereix l'article 66 de l'esmentada Llei general tributària.

En la declaració complementària s'han de fer constar per mitjà de les seves quanties correctes totes les dades a què es refereixen les caselles 01 a 10 de l'apartat “Liquidació” 
model 131, que han de substituir completament les dades consignades en les mateixes caselles de la declaració anterior.

Les declaracions complementàries s'han de formular en el model oficial que estigui vigent en l'exercici i període a què correspongui la declaració anterior.

Una vegada emplenat, el model 131 l'ha de signar el contribuent o el seu representant.

El model 131 s'ha de presentar en els terminis compresos entre els dies 1 i 20, tots dos inclosos, dels mesos d'abril, juliol i octubre, en relación amb els pagaments fraccionats 
corresponents, respectivament, als trimestres primer, segon i tercer de cada any natural. El termini per efectuar la presentació del model 131 corresponent al quart trimestre és 
el comprès entre els dies 1 i 30 del mes de gener de l'any natural immediatament següent.

Els venciments de termini que caiguin en dissabte o dia inhàbil es consideren traslladats al primer dia hàbil següent.

(3) Liquidació (continuació)

(4) Ingrés

(5) A deduir

(7) Complementària

(8) Signatura

Termini de presentació

(6) Negativa
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Epígraf IAE (a) Ingrés a compte (b)Activitats en règim simplificat

(excepte agrícoles, ramaderes i forestals)
--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

Ingrés a compte (b)

Lliuraments intracomunitaris
Diferència( 05 - 06 ) --------------------------------------------
Quotes a compensar de períodes anteriors ----------------

                  RESULTAT ( 07 - 08 )

Adquisicions intracomunitàries de béns  -----------------------------------------

Lliuraments d'actius fixos  ---------------------------------------------------------------

IVA meritat per inversió del subjecte passiu ------------------------------------

Total quota resultant ( 01 + 02 + 03 + 04 ) --------------

Quotes meritades

Adquisició o importació d'actius fixos  -------------------------------------------------
IVA deduïble

Activitats agrícoles, ramaderes i forestals            Descripció de l'activitat (a)

01

06

Suma d'ingressos a compte del conjunt d'actividats exercides ------

04

05

03

02

10

A deduir (exclusivament en cas de declaració complementària):
Resultat de l'anterior declaració o anteriors declaracions del mateix concepte, exercici i període  -------------
Resultat de la liquidació ( 09 - 11 ) ----------------------------------------------------

Si la casella 12 és negativa, consigneu l'import a compensar

Co
m

pe
ns

ac
ió

 (4
)

Sense activitat

Ingrés efectuat a favor del Tresor Públic. Compte restringit de 
col·laboració en la recaptació de l'AEAT de declaracions liquidacions 
o autoliquidacions

In
gr

és
 (6

)

Import: I
C

Entitat Sucursal DC Número de compte

Codi compte client (CCC)

Forma de pagament: En efectiu
EC càrrec en 
compte

Li
qu

id
ac

ió
 (3

)

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, signatura autoritzada.

................................................ ,  ............ de  .....................................  de  ..................
Signatura:

Se
ns

e 
ac

tiv
ita

t (
5)

Si
gn

at
ur

a 
(8

)

D
ec

la
ra

ci
ó 

co
m

pl
em

en
tà

ri
a 

(7
) Si aquesta declaració és complementària d'una altra declaració anterior 

corresponent al mateix concepte, exercici i període, indiqueu-ho marcant una 
"X" en aquesta casella

En aquest cas, consigneu a continuació el número de justificant identificatiu de 
la declaració anterior.

Núm. de justificant

(7)Declaració complementària

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
RÈGIM SIMPLIFICAT

Declaració ordinària

Modelo

310
 Agència Tributària

Telèfon: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Model

  Si no teniu etiquetes, consigneu les dades identificatives que se sol·liciten a continuació.
NIF Cognoms i nom o raó social

D
ec

la
ra

nt
 (1

)

Exercici... Període - - - -

(Espai reservat per a la numeració per codi de barres)

ANNEX III

M
er

ita
-

ci
ó 

(2
)

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa

MINISTERI
D’ECONOMIA 

I HISENDA

Exemplar per al subjecte passiu

09
11
12

08

07
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Si no teniu etiquetes, consigneu les dades identificatives que se sol·liciten a continuació.

Espai reservat per a l'etiqueta identificativa

D
ec

la
ra

nt
 (1

)

Exercici... Període - - - -

(Espai reservat per a la numeració per codi de barres)

NIF Cognoms i nom o raó social

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
RÈGIM SIMPLIFICAT

Declaració ordinària

 Agència Tributària

Telèfon: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

M
er

ita
-

ci
ó 

(2
)

310
Model

Li
qu

id
ac

ió
 (3

)

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si hi manca, signatura autoritzada. Exemplar per a l'entitat col·laboradora - AEAT

Si la casilla 12 és negativa, consigneu l'import a compensar

Co
m

pe
ns

ac
ió

 (4
)

Se
ns

e 
ac

tiv
ita

t (
5)

Sense activitat

Ingrés efectuat a favor del Tresor públic. Compte restringit 
de col·laboració en la recaptació de l'AEAT de declaracion 
liquidacions o autoliquidacions

Import:

In
gr

és
 (6

)

Entitat Sucursal DC Núm. de compte

Codi compte client (CCC)

................................................................ ,  ................. de  ....................................................  de

Signatura:

D
ec

la
ra

ci
ó 

co
m

pl
em

en
tà

ri
a 

(7
)

Si aquesta declaració  és  complementària d'una altra  declaració anterior 
corresponent al mateix concepte, exercici i període, indiqueu-ho marcant  
una “X” en aquesta casella.

En aquest cas, consigneu a continuació el número de justificant identificatiu  
de la declaració anterior.

Declaració complementària

C I

Forma de pagament: En efectiu EC càrrec en compte

Si
gn

at
ur

a 
(8

)

MINISTERI
D’ECONOMIA 

I HISENDA

Núm. de justificant
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Aquest document s'ha d'emplenar a màquina o amb bolígraf, sobre una superfície dura i amb lletres majúscules.
Han de fer servir aquest model els subjectes passius que duguin a terme exclusivament activitats a les quals sigui aplicable el règim simplificat de l'IVA.

IMPOST SOBRE EL 
VALOR AFEGIT

RÈGIM SIMPLIFICAT
Declaració ordinària

INSTRUCCIONS PER 
EMPLENAR EL MODEL

 (1) Declarant
Si teniu etiquetes identificatives, enganxeu-ne una a l'espai reservat a aquest efecte en cadascun dels exemplars.
Tingueu en compte que si la declaració es presenta en una entitat col·laboradora, necessàriament ha de dur enganxades les etiquetes 
esmentades. En qualsevol altre cas, si no teniu etiquetes, consigneu-hi les dades d'identificació.

 (2) Meritació
Exercici: s'han de consignar les quatre xifres de l'any natural a què correspon el període trimestral pel qual s'efectua la declaració.

Període: segons la taula següent:
 1T = 1r trimestre
 2T = 2n trimestre
 3T = 3r trimestre

EXEMPLE 
Declaració corresponent al primer trimestre de 2007.
 Exercici ...........................2007 
 Període ..........................1T

I Activitats en règim simplificat (excepte agrícoles, ramaderes i forestals). 
a) S'hi han de fer constar l'epígraf o els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques que corresponen a les activitats que s'acullen al règim simplificat.

b) S'hi ha de fer constar, per a cada activitat, l'import de l'ingrés a compte a efectuar d'acord amb el que estableix l'Ordre ministerial per la qual s'aproven 
els índexs o mòduls aplicables a cada sector d'activitat. 

          Amb caràcter general, l'ingrés a compte de la quota derivada del règim simplificat es calcula en funció dels mòduls establerts per a cada activitat i dels 
percentatges i índexs correctors que, si s'escau, siguin aplicables.

 Als efectes de l'ingrés a compte, els mòduls i índexs correctors aplicables inicialment són els corresponents a les dades base que fan referència al dia 1 de 
gener de cada any. Si les dades base de cada módul no són un número enter, s'han de tenir en compte dos decimals.

 Quan alguna dada base no es pugui determinar el primer dia de l'any, s'ha de prendre, a l'efecte de l'ingrés a compte, la que hagi correspost a l'any 
anterior. Aquesta mateixa regla s'aplica en el supòsit de les activitats de temporada. 

 Si l'any anterior no s'ha exercit l'activitat, els mòduls i índexs correctors aplicables inicialment són els que corresponen a les dades base referents al dia 
en què s'iniciï l'activitat.

II Activitats agrícoles, ramaderes i forestals

a) S'hi ha de fer constar la descripció de l'activitat exercida d'acord amb el que estableix l'Ordre ministerial per la qual s'aproven els índexs o mòduls 
aplicables a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

b) S'hi ha de fer constar, per a cada activitat, l'import de l'ingrés a compte a efectuar d'acord amb el que estableix l'Ordre ministerial per la qual s'aproven 
els índexs o mòduls aplicables a cada sector d'activitat. 

 Per quantificar l'import trimestral dels ingressos a compte s'ha d'estimar la quota meritada per operacions corrents aplicant l'"índex de quota meritada 
per operacions corrents" correspondent sobre el volum total d'ingressos del trimestre, excloses les subvencions corrents o de capital i les indemnitza-
cions, i sobre la qual s'han d'aplicar els percentatges establerts per a cada activitat. 

01 S'hi ha de fer constar la suma de l'import dels ingressos a compte del conjunt de les activitats exercides. 

02 A l'espai reservat a les adquisicions intracomunitàries s'ha de fer constar la quota meritada corresponent al total d'adquisicions intracomunitàries efectuades 
en el període de liquidació.

03 S'hi han de fer constar les quotes meritades pels lliuraments d'actius fixos efectuats en el període de liquidació.

04 S'hi ha de fer constar l'IVA meritat en el període de liquidació per les operacions subjectes a l'impost realitzades per al declarant, quan aquest sigui el subjecte passiu 
de l'IVA corresponent a aquestes operacions, d'acord amb el que estableix l'article 84.u.2n de la Llei 37/1992, de l'impost sobre el valor afegit.

06 S'hi ha de fer constar l'import de les quotes suportades deduïbles a l'adquisició o importació d'actius fixos després d'aplicar, si s'escau, la regla de prorrata.

08 S'hi ha de fer constar l'import de les quotes a compensar procedentes de períodes anteriors.

10 S'hi ha de fer constar l'import dels lliuraments de béns destinats a altres estats membres de la Unió Europea, efectuats durant el període de liquidació. 

11 Només en el supòsit de declaració complementària, s'hi ha de fer constar el resultat de l'última declaració presentada per aquest mateix concepte i correspo-
nent al mateix exercici i període. Si el resultat de la declaració anterior és per compensar, només s'hi ha de consignar l'import si se'n va fer la compensació en 
una declaració posterior. 

12 Consigneu en aquesta casella el resultat de l'operació indicada a l'imprès de declaració. 

Important: tots els imports monetaris sol·licitats s'han d'expressar en euros, i s'ha de consignar a la part esquerra de les caselles corresponents la part 
entera i a la dreta la part decimal, que ha de constar de dos dígits en tots els casos.

310
Model

 (3) Liquidació
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Si l'import de la casella 12 és negatiu i voleu compensar el saldo a favor vostre, heu de fer constar a la casella C l'import a compensar.
La declaració s'ha de presentar directamente o por correu certificat adreçat a la delegació o administració de l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària corresponent al vostre domicili fiscal, i s'ha d'adjuntar a la declaració una fotocòpia acreditativa del número d'identificació fiscal 
si no porta enganxades les etiquetes identificatives subministrades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Si no heu exercit l'activitat/les activitats durant el trimestre objecte d'aquesta declaració, marqueu amb una "X" aquesta casella. 
La declaració s'ha de presentar directament o per correu certificat adreçat a la delegació o administració de l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària corresponent al vostre domicili fiscal, i s'ha d'adjuntar a la declaració una fotocòpia acreditativa del número d'identificació fiscal 
si no porta enganxades les etiquetes identificatives subministrades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

S'ha de marcar una “X” a la casella indicada a l'efecte quan la declaració sigui complementària d'una altra declaració o d'altres presentades 
abans pel mateix concepte i corresponents al mateix exercici i període. En aquest supòsit, també s'ha de fer constar en aquest apartat el 
número identificatiu de 13 dígits que figura preimprès en la numeració del codi de barres de la declaració anterior. Si abans només s'ha 
presentat una declaració, s'hi ha de fer constar el número identificatiu de l'última.

Important: només escau la presentació de declaració complementària quan tingui per objecte regularitzar errades o omissions d'una altra 
declaració anterior que hagin donat lloc a un resultat inferior al degut. Per consegüent, de la declaració complementària ha de resultar un 
import a ingressar superior al de la declaració anterior, o bé una quantitat negativa, a compensar en les autoliquidacions següents inferior 
a la determinada anteriorment.

La rectificació per qualsevol altra causa de declaracions presentades anteriorment no dóna lloc a la presentació de declaracions comple-
mentàries, sense perjudici del dret del contribuent a sol·licitar de l'Administració tributària la rectificació d'aquestes declaracions quan con-
sideri que han perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims o que la seva presentació ha donat lloc a la realització d'ingressos 
indeguts, de conformitat amb el que estableixen els articles 120.3 i 221.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (BOE del 18), 
sempre que l'Administració tributària no hagi practicat la liquidació definitiva o liquidació provisional pel mateix motiu ni hagi transcorregut 
el termini de quatre anys a què es refereix l'article 66 de l'esmentada Llei general tributària.

No obstant això, cal advertir que el subjecte passiu pot procedir a fer-ne la rectificació sense que hagi de presentar una declaració comple-
mentària en els termes previstos i en els supòsits admesos a l'article 89, cinc, de la Llei reguladora de l'IVA.

En la declaració complementària s'han de fer constar amb les quanties correctes en euros totes les dades a què es refereixen les caselles 
del model 310, que han de substituir completament les que hi ha reflectides en caselles idèntiques de la declaració anterior.

Les declaracions complementàries s'han de formular en el model oficial que estigui vigent en l'exercici i període a què correspongui la 
declaració anterior.

Si la liquidació dóna un saldo positiu, marqueu amb una "X" la casella corresponent a la forma de pagament. Si feu l'ingrés per mitjà de 
càrrec en compte, consigneu les dades completes del compte del càrrec (codi compte client).

L'import ha de coincidir amb el que figura a la casella 12.
La presentació i ingrés s'han de fer en qualsevol entitat de dipòsit situada en el territorio espanyol que actuï com a col·laboradora en la 
gestió recaptadora, per a la qual cosa cal disposar de les corresponents etiquetes identificatives.
Els subjectes passius acollits al sistema de compte corrent en matèria tributària han de presentar la declaración en la delegación o admi-
nistració de l'AEAT en la demarcació de la qual tingui el seu domicili fiscal el subjecte passiu.

Espai reservat per a la data i signatura del subjecte passiu.

La presentació d'aquesta declaració i l'ingrés corresponent, si s'escau, s'ha d'efectuar els vint primers dies naturals dels mesos d'abril, juliol 
i octubre, en relació amb les declaracions ordinàries dels tres primers trimestres de cada any natural.
Els venciments que caiguin en dissabte o dia inhàbil es consideren traslladats al primer dia hàbil següent.

 (4) Compensació

 (5) Sense activitat

 (6) Ingrés

 (7) Declaració complementària

 (8) Signatura

 Termini de presentació

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


