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de Trànsit que instrueixi el procediment, en el Regis-
tre de conductors i infractors, el dia de la seva fer-
mesa. Quan aquestes sancions hagin estat imposa-
des pels alcaldes o per l’autoritat competent de les 
comunitats autònomes que tinguin transferides 
competències executives en matèria de trànsit i cir-
culació de vehicles de motor, s’han de comunicar, 
per tal d’anotar-les en el mateix Registre, en el ter-
mini dels quinze dies següents a la seva fermesa.

Les autoritats judicials han de comunicar a la 
Direcció General de Trànsit, en el termini dels quinze 
dies següents a la seva fermesa, les sentències que 
condemnin a la privació del dret a conduir vehicles de 
motor i ciclomotors, a l’efecte d’anotar-les al Registre 
esmentat.

Les anotacions es cancel·len d’ofici, als efectes 
d’antecedents, una vegada transcorreguts tres anys 
des del total compliment o prescripció.»

Disposició final segona. Naturalesa de la Llei.

Tenen el caràcter de Llei orgànica tots els preceptes 
d’aquesta Llei, excepte la disposició addicional, la disposi-
ció derogatòria única i la disposició final primera.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», llevat del parà-
graf segon de l’article 384 del Codi penal, recollit a l’apar-
tat vuitè de l’article únic d’aquesta Llei, que entra en vigor 
l’1 de maig de 2008.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 30 de novembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 20637 ORDRE EHA/3482/2007, de 20 de novembre, 
per la qual s’aproven determinats models, es 
refonen i s’actualitzen diverses normes de ges-
tió en relació amb els impostos especials de 
fabricació i amb l’impost sobre les vendes 
detallistes de determinats hidrocarburs i es 
modifica l’Ordre EHA/1308/2005, d’11 de maig, 
per la qual s’aprova el model 380 de declaració 
liquidació de l’impost sobre el valor afegit en 
operacions assimilades a les importacions, es 
determinen el lloc, la  forma i el termini de pre-
sentació, així com les condicions generals i el 
procediment per a la seva presentació per mit-
jans telemàtics. («BOE» 288, d’1-12-2007.)

La profunda transformació que han patit els impostos 
especials des de l’entrada en vigor de la Llei 38/1992, de 
28 de desembre, d’impostos especials, i el temps trans-

corregut des de la seva aprovació, ha motivat successives 
modificacions en les seves normes de desplegament i 
aplicació i ha donat lloc a una situació de gran dispersió 
normativa. Així mateix, l’extraordinari desenvolupament 
dels aspectes relacionats amb el compliment d’obligaci-
ons formals susceptibles de tractament informàtic i la 
successiva extensió dels supòsits de col·laboració social 
s’ha plasmat en un elevat nombre de disposicions. 
Aquesta ordre posa fi a l’esmentada situació, i consolida 
en una sola disposició la major part de les normes de des-
plegament, modificant, per a la seva actualització i simpli-
ficació, les ordres vigents.

D’altra banda, la implantació del sistema de control 
dels moviments de productes en la circulació intracomu-
nitària (EMCS, Excise Movement and Control System) 
aconsella anticipar el procediment en l’àmbit intern, man-
tenint les actuals limitacions de productes i quantitats 
quan es tracti d’enviaments a l’àmbit comunitari no 
intern. Per això s’amplia l’àmbit de la comunicació prèvia 
a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, i s’inclouen 
els enviaments en règim suspensiu en la circulació interna 
a la major part dels productes objecte dels impostos espe-
cials de fabricació.

Així mateix, aquesta Ordre aprova el format electrònic i 
exigeix la presentació telemàtica de la relació d’abona-
ments realitzats a detallistes de gasoil bonificat que, en 
compliment del que disposa el Reglament dels impostos 
especials aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, 
han de subministrar al centre gestor les entitats de crèdit.

D’altra banda, el benefici fiscal reconegut als biocar-
burants implica la necessitat d’un control diferenciat dels 
establiments de producció, emmagatzematge i distribu-
ció d’aquests, i és necessari distingir els dipòsits fiscals en 
funció dels productes que s’hi emmagatzemen.

Finalment, s’aprova el model de declaració liquidació 
i el de desglossament per establiments en relació amb 
l’impost sobre les vendes detallistes de determinats 
hidrocarburs i el model de declaració liquidació de les 
operacions assimilades a les importacions a l’impost 
sobre el valor afegit, adaptant-los a les modificacions nor-
matives produïdes des de la seva implantació.

Pel que fa a les habilitacions normatives, l’article 18.4 
de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, encomana al minis-
tre d’Economia i Hisenda l’establiment del lloc, la forma, 
els terminis i els impresos en què els subjectes passius 
han de determinar i ingressar el deute tributari exigible.

L’article 20.2 i 3 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, 
encomana al ministre d’Economia i Hisenda l’aprovació 
de les substàncies desnaturalizants i les proporcions en 
què s’han d’afegir a l’alcohol per dotar-lo de la condició 
d’alcohol totalment o parcialment desnaturalitzat.

Per la seva banda, l’article 41.3 del Reglament dels 
impostos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 
7 de juliol, autoritza el ministre d’Economia i Hisenda a 
establir el repertori d’activitats i a determinar els dígits i 
caràcters identificatius a què es refereixen els apartats 1 i 
2 del mateix article.

De la mateixa manera, l’article 44.4 del Reglament dels 
impostos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 
7 de juliol, autoritza el ministre d’Economia i Hisenda a 
establir els models de declaracions liquidacions o, si s’es-
cau, els mitjans i procediments electrònics, informàtics o 
telemàtics que es puguin substituir per a la determinació i 
l’ingrés del deute.

L’article 22.6 del Reglament dels impostos especials, 
aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, habilita el 
ministre d’Economia i Hisenda per establir que en tots o en 
algun dels casos de circulació en què sigui procedent l’ex-
pedició d’un document d’acompanyament, aquest contin-
gui una còpia suplementària que sigui posada a disposició 
de l’Administració tributària amb anterioritat a l’inici de la 
circulació que l’esmentat document hagi d’emparar.



5118 Dimarts 4 desembre 2007 Suplement núm. 38

L’article 107.4 del Reglament dels impostos especials, 
aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, habilita 
el ministre d’Economia i Hisenda per fixar la data a partir 
de la qual les entitats de crèdit han d’enviar la relació a 
que es refereix l’esmentat precepte.

Amb caràcter general, l’article 98.4 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària, atribueix compe-
tències al ministre d’Hisenda per determinar els supòsits i 
les condicions en què els obligats tributaris han de pre-
sentar per mitjans telemàtics les declaracions, autoliqui-
dacions, comunicacions, sol·licituds i qualsevol altre 
document amb transcendència tributària.

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

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Liquidació i pagament dels impostos especials 
de fabricació.

1. S’aproven els models següents de declaració 
liquidació per a la determinació i l’ingrés del deute tribu-
tari dels impostos especials de fabricació, la presentació 
dels quals només es pot fer per via telemàtica en les con-
dicions i d’acord amb el procediment previst als apartats 
2 a 6, tots dos inclusivament, d’aquest article:

a) Model 560: Impost sobre l’electricitat. Declaració 
liquidació. Annex I.

b) Model 561: Impost sobre la cervesa. Declaració 
liquidació. Annex II.

c) Model 562: Impost sobre productes intermedis. 
Declaració liquidació. Annex III.

d) Model 563: Impost sobre l’alcohol i begudes deri-
vades. Declaració liquidació. Annex IV.

e) Model 564: Impost sobre hidrocarburs. Declaració 
liquidació. Annex V.

f) Model 566: Impost sobre les labors del tabac. 
Declaració liquidació. Annex VI.

g) Model DDC. Impost sobre hidrocarburs. Declara-
ció de desglossament de quotes centralitzades. 
Annex VII.

h) Model DCC. Impostos especials sobre l’alcohol i 
les begudes alcohòliques, labors del tabac i electricitat. 
Declaració de desglossament de quotes centralitzades. 
Annex VIII.

Aquests models han de ser presentats pels subjectes 
passius dels corresponents impostos especials de fabrica-
ció, excepte en el cas d’importació i quan es tracti dels 
destil·ladors artesanals definits a l’article 20.6 de la Llei 
38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials.

No és necessària la presentació de les declaracions 
liquidacions quan no hagi hagut existències ni moviment 
de productes objecte dels impostos especials de fabrica-
ció en el període de liquidació corresponent.

En el cas de subjectes passius dels impostos especials 
de fabricació que ho siguin exclusivament per la recepció 
o el lliurament de productes procedents de l’àmbit territo-
rial comunitari no intern, no és necessària la presentació 
de les declaracions liquidacions en els períodes de liqui-
dació en què no s’hagin produït recepcions o lliura-
ments.

2. La presentació telemàtica de les declaracions 
liquidacions està subjecta a les següents condicions:

a) El declarant ha de tenir instal·lat al navegador un 
certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica Nacio-
nal de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda o qual-
sevol altre certificat electrònic admès per l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, d’acord amb el que preveu 
l’Ordre HAC/1181/2003, de 12 de maig, per la qual s’esta-

bleixen normes específiques sobre l’ús de la signatura 
electrònica en les relacions tributàries per mitjans electrò-
nics, informàtics i telemàtics amb l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària.

Si la presentació telemàtica l’ha de fer una persona o 
entitat autoritzada per presentar declaracions en repre-
sentació de terceres persones, és aquesta la persona o 
entitat que ha de tenir instal·lat en el navegador el seu 
certificat.

b) Per fer la presentació telemàtica, el declarant ha 
d’emplenar i transmetre les dades del formulari, ajustat 
als models aprovats per aquesta Ordre, que estan dispo-
nibles a la pàgina web de l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària.

3. L’ingrés de les quotes líquides meritades l’ha 
d’efectuar, amb caràcter general, cadascun dels establi-
ments o llocs de recepció a les entitats que actuïn com a 
col·laboradors en la gestió recaptadora en els termes 
establerts al Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament general de recaptació.

Quan el subjecte passiu de l’impost sobre l’electricitat 
no sigui titular d’una fàbrica o dipòsit fiscal, el pagament 
de les quotes s’ha de fer mitjançant la presentació d’una 
única declaració liquidació per cada període de liquidació.

4. La presentació telemàtica de les declaracions 
liquidacions amb quota per ingressar, s’ha d’efectuar 
d’acord amb el procediment següent:

a) El declarant s’ha de posar en comunicació amb 
l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la 
gestió recaptadora, per via telemàtica o acudint a les 
seves oficines, per efectuar l’ingrés corresponent i facili-
tar les dades següents:

1r NIF del subjecte passiu (9 caràcters).
2n Anagrama o les quatre primeres lletres del primer 

cognom (només en cas que el declarant sigui una per-
sona física).

3r Exercici fiscal (les quatre xifres de l’any al qual 
correspongui el període de liquidació pel qual s’efectua la 
declaració).

4t Període: 2 caràcters (dos dígits numèrics per a 
períodes impositius mensuals o, si s’escau, un número 
per indicar el trimestre seguit de la lletra T).

5è Declaració a presentar: s’ha d’indicar, en funció 
de l’impost especial de fabricació a ingressar, un dels 
models relacionats a l’apartat 1 d’aquest article primer.

6è Tipus de liquidació = I.
7è Import a ingressar (ha de ser més gran que zero).

L’entitat col·laboradora, una vegada realitzat l’ingrés, 
ha d’assignar un número de referència complet (NRC) que 
generarà informàticament mitjançant un sistema cripto-
gràfic que relacioni de forma unívoca el NRC amb l’import 
ingressat.

Alhora, ha de remetre o lliurar, segons la forma de 
transmissió de dades, un rebut que ha de contenir, com a 
mínim les dades assenyalades a l’annex IX.

b) El declarant en el termini establert per fer l’ingrés 
a l’article 44.3 del Reglament dels impostos especials, 
aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, s’ha de 
posar en contacte amb l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària a través d’Internet o de qualsevol altra via equi-
valent que permeti la connexió, a l’adreça: https://aeat.es 
i accedir a l’Oficina Virtual.

Una vegada triat el concepte fiscal i el model de decla-
ració que s’ha de transmetre, el declarant ha de seleccio-
nar el tipus de declaració «per ingressar» i, si s’escau, el 
tipus de desglossament, si es refereix a diversos establi-
ments. S’ha d’assenyalar ingrés parcial, quan per a una 
mateixa declaració es generin diversos codis NRC, o quan 
no s’ingressi completament la quota. Quan l’ingrés no 
assoleixi el total de la quota i se sol·liciti compensació, o 
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ajornament amb fraccionament o sense de la resta de 
l’import a ingressar, s’ha d’assenyalar respectivament 
ingrés i sol·licitud de compensació, o ingrés i sol·licitud 
d’ajornament. A continuació ha d’emplenar les dades fis-
cals del formulari associat al tipus de declaració seleccio-
nada, en el qual, juntament amb les dades de la correspo-
nent declaració, ha d’introduir el NRC subministrat per 
l’entitat col·laboradora.

Si el declarant ha seleccionat l’opció «amb desglossa-
ment per establiment», ha de presentar, simultàniament 
amb la declaració liquidació, la «Declaració de Desglossa-
ment de Quotes Centralitzades», ajustada al contingut 
dels models de declaració DDC, per a l’impost sobre 
hidrocarburs, o DCC, per a la resta dels impostos especi-
als de fabricació, annexos VII i VIII, respectivament, 
d’aquesta Ordre. La presentació d’aquesta declaració s’ha 
de fer obligatòriament per la via telemàtica, en les matei-
xes condicions i procediment establerts per a la declara-
ció que complementen.

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

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

d) Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària li retorna en pantalla la declara-
ció validada amb un codi electrònic de setze caràcters, 
amb indicació de la data i l’hora de presentació.

En el cas que la presentació sigui rebutjada es mostra 
en pantalla la descripció dels errors detectats. En aquest 
cas, s’han de solucionar en el formulari d’entrada, o repe-
tint la presentació si l’error és originat per un altre motiu.

5. La presentació de les declaracions liquidacions 
sense quota per ingressar s’ha d’efectuar d’acord amb el 
procediment següent:

a) El declarant, dins el termini establert per fer l’in-
grés a l’article 44.3 del Reglament dels impostos especi-
als, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, 
s’ha de posar en contacte amb l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària a través d’Internet o de qualsevol 
altra via equivalent que permeti la connexió, a l’adreça: 
https://aeat.es, ha d’accedir a l’Oficina Virtual i seleccionar 
el concepte fiscal i el model de declaració a transmetre.

Una vegada elegit el concepte fiscal i el model de 
declaració que s’ha de transmetre, el declarant ha de 
seleccionar el tipus de declaració «quota zero» i emplenar 
les dades fiscals del formulari associat al tipus de declara-
ció seleccionada.

b) Una vegada emplenades les dades fiscals del for-
mulari associat al tipus de declaració seleccionada, ha de 
transmetre la declaració amb la signatura electrònica, 
generada en seleccionar el certificat prèviament instal·lat 
a aquest efecte al navegador.

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

c) Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària retorna en pantalla la declara-
ció validada amb un codi electrònic de setze caràcters, 
amb indicació de la data i l’hora de presentació.

d) En el cas que la presentació sigui rebutjada sortirà 
en pantalla la descripció dels errors detectats. En aquest 
cas, s’han de solucionar en el formulari d’entrada, o repe-
tint la presentació si l’error és originat per un altre motiu.

6. La presentació de les declaracions liquidacions 
amb sol·licitud d’ajornament o fraccionament o de reco-
neixement de deute amb sol·licitud de compensació s’ha 
d’efectuar d’acord amb el procediment següent:

a) El declarant, dins el termini a què es refereix 
l’apartat 4.b) d’aquest article, s’ha de posar en contacte 
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària a través 
d’Internet o de qualsevol altra via equivalent que permeti 
la connexió, a l’adreça: https://aeat.es, ha d’accedir a l’Ofi-
cina Virtual i seleccionar el concepte fiscal i el model de 
declaració a transmetre.

Una vegada elegit el concepte fiscal i el model de 
declaració que s’ha de transmetre, el declarant ha de 
seleccionar el tipus de declaració presentada entre les 
opcions següents: reconeixement de deute amb sol·licitud 
de compensació, sol·licitud d’ajornament, reconeixement 
de deute i, si s’escau, el tipus de desglossament. A conti-
nuació ha d’emplenar les dades fiscals del formulari  
associat al tipus de declaració seleccionada.

Si el declarant ha seleccionat l’opció «amb desglossa-
ment per establiment», ha de presentar, simultàniament 
amb la declaració liquidació, la «Declaració de desglossa-
ment de quotes centralitzades», ajustada al contingut dels 
models de declaració DDC, per a l’impost sobre hidrocar-
burs, o DCC, per a la resta dels impostos especials de 
fabricació, que s’aproven, respectivament, com a anne-
xos VII i VIII d’aquesta Ordre. La presentació d’aquesta 
declaració s’ha d’efectuar obligatòriament per la via tele-
màtica, en les mateixes condicions i pel mateix procedi-
ment establerts per a la declaració que complementen.

b) Una vegada emplenades les dades fiscals del for-
mulari associat al tipus de declaració seleccionada, s’ha 
de transmetre la declaració amb la signatura electrònica, 
generada en seleccionar el certificat prèviament instal·lat 
a aquest efecte en el navegador.

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

c) Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària li retorna en pantalla la declara-
ció validada amb un codi electrònic de setze caràcters, 
amb indicació de la data i l’hora de presentació.

d) En el cas que la presentació sigui rebutjada es 
mostra en pantalla la descripció dels errors detectats. En 
aquest cas, s’han de solucionar en el formulari d’entrada, 
o repetint la presentació si l’error és originat per un altre 
motiu.

Article 2. Presentació de declaracions d’operacions.

1. Com a complement a les declaracions liquidaci-
ons, els subjectes passius, dins el termini establert per 
efectuar l’ingrés a l’article 44.3 del Reglament dels impos-
tos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de 
juliol, estan obligats a presentar per Internet les declaraci-
ons que comprenguin les operacions realitzades, fins i tot 
quan només tinguin existències, d’acord amb els models 
aprovats en aquesta Ordre.

No obstant això, mentre el tipus impositiu de l’impost 
sobre el vi i begudes fermentades sigui zero, el termini 
perquè els fabricants i titulars de dipòsits fiscals de pro-
ductes objecte d’aquest impost presentin la declaració 
d’operacions, és l’establert a l’article 66.5 del Regla-
ment dels impostos especials, aprovat  pel Reial decret 
1165/1995, de 7 de juliol.

2. Quan el subjecte passiu estigui autoritzat per efec-
tuar la centralització d’ingressos, ha de presentar les 
següents declaracions d’operacions:

a) Una declaració d’operacions consolidada de tots 
els seus establiments.

b) Una declaració d’operacions per cada establi-
ment.

3. S’aproven els models següents de declaracions 
d’operacions, la presentació dels quals s’ha de fer obliga-
tòriament per la via telemàtica, en les condicions i pel 
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procediment descrits als articles 1.2 i 1.5.a), paràgraf pri-
mer, b), c) i d) d’aquesta Ordre:

a) Model 553. Impost sobre el vi i begudes fermenta-
des. Declaració d’operacions en fàbriques i dipòsits fis-
cals de vi i begudes fermentades. Annex X.

b) Model 554. Impost sobre l’alcohol i begudes deri-
vades. Declaració d’operacions en fàbriques i dipòsits 
fiscals d’alcohol. Annex XI.

c) Model 555. Impost sobre productes intermedis. 
Declaració d’operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de 
productes intermedis. Annex XII.

d) Model 556. Impost sobre l’alcohol i begudes deri-
vades. Declaració d’operacions en les fàbriques de pro-
ductes intermedis de l’article 32 de la Llei 38/1992, de 28 
de desembre, d’impostos especials. Annex XIII.

e) Model 557. Impost sobre l’alcohol i begudes deri-
vades. Declaració d’operacions en fàbriques i dipòsits 
fiscals de begudes derivades. Annex XIV.

f) Model 558. Impost sobre la cervesa. Declaració 
d’operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de cervesa. 
Annex XV.

g) Model 570. Impost sobre hidrocarburs. Declaració 
d’operacions en fàbriques i dipòsits fiscals d’hidrocar-
burs. Annex XVI.

h) Model 580. Impost sobre les labors del tabac. 
Declaració d’operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de 
labors del tabac. Annex XVII.

i) Model 510. Impostos especials de fabricació. 
Declaració d’operacions de recepció de productes de la 
resta de la Unió Europea. Annex XVIII.

4. La declaració d’operacions model 510 l’han de 
presentar exclusivament els operadors registrats, els ope-
radors no registrats, els receptors autoritzats d’envia-
ments garantits i els representants fiscals, i no han de 
reflectir més moviments que les recepcions i els lliura-
ments de productes procedents d’altres estats membres 
de la Unió Europea.

Article 3. Liquidació i pagament de l’impost sobre l’alco-
hol i begudes derivades en els règims de destil·lació 
artesanal i de colliter.

1. S’aproven els models següents per a la determina-
ció i ingrés del deute tributari corresponent a les tarifes 
primera i segona del règim de destil·lació artesanal a què 
es refereix l’article 40.2 de la Llei 38/1992, de 28 de desem-
bre, per a les begudes derivades obtingudes en els règims 
de destil·lació artesanal i colliter:

a) Model 559. Impost sobre l’alcohol i begudes deri-
vades. Règims de destil·lació artesanal i de colliter. Decla-
ració liquidació, suport paper. Annex XIX. Aquest model 
consta de tres exemplars: exemplar per a l’Administració, 
exemplar per al subjecte passiu i exemplar per a l’entitat 
col·laboradora.

b) Model 559. Impost sobre l’alcohol i begudes deri-
vades. Règims de destil·lació artesanal i de colliter. Decla-
ració liquidació, format electrònic. Annex XX. Per a pre-
sentació telemàtica.

c) Model RBRC. Impost sobre l’alcohol i begudes 
derivades. Règims de destil·lació artesanal i de colliter. 
Relació de beneficiaris del règim de colliter, annex XXI, 
format paper, que s’ha de presentar conjuntament amb 
les declaracions liquidacions model 559, en els casos de 
destil·lació de oruxos de colliter per part dels destil·ladors 
artesanals. Aquest model consta de dos exemplars, 
exemplar per a l’Administració i exemplar per al subjecte 
passiu.

d) Model RBRC. Impost sobre l’alcohol i begudes 
derivades. Règims de destil·lació artesanal i de colliter. 
Relació de beneficiaris del règim de colliter, annex XXII, 
format electrònic, per a la presentació telemàtica, que 

s’ha de presentar conjuntament amb les declaracions 
liquidacions model 559, en els casos de destil·lació d’oru-
xos de colliter per part dels destil·ladors artesanals.

Aquests models els han de presentar els destil·ladors 
artesanals definits a l’article 20.6 de la Llei 38/1992, de 28 
de desembre, en suport paper o telemàticament.

2. La presentació en suport paper s’ha de fer dins els 
terminis i de conformitat amb el procediment següent:

a) La presentació de la declaració liquidació i el 
pagament simultani de les quotes meritades s’ha de fer a 
les entitats de dipòsit que actuïn com a col·laboradores en 
la gestió recaptadora, en els termes establerts en el 
Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 
939/2005, de 29 de juliol.

b) L’entitat col·laboradora, una vegada fet l’ingrés, 
ha de validar tots els exemplars de la declaració liquida-
ció i tornar al declarant els destinats a l’Administració i al 
subjecte passiu.

c) L’exemplar per a l’Administració de la declaració 
liquidació, i el model RBRC «Impost sobre l’alcohol i 
begudes derivades. Règims de destil·lació artesanal i de 
colliter. Relació de beneficiaris del règim de colliter», quan 
aquest últim sigui procedent, s’han de presentar a l’ofi-
cina gestora en què estigui inscrit el destil·lador artesa-
nal, d’acord amb el que estableix l’article 99 del Regla-
ment dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 
1165/1995, de 7 de juliol, en els terminis següents:

1r Tarifa 1a: amb caràcter previ a la presentació 
davant l’oficina gestora de la sol·licitud d’autorització per 
destil·lar.

2n Tarifa 2a: si el període de liquidació és trimestral, 
els vint primers dies naturals del segon mes següent a 
aquell en què finalitzi el trimestre en què s’han produït les 
meritacions. Si el període de liquidació és mensual, els vint 
primers dies naturals del tercer mes següent a aquell en 
què finalitza el mes en què s’han produït les meritacions.

d) El període s’ha d’indicar amb 2 caràcters. En la 
tarifa 1a s’ha de puntualitzar «OA». En la tarifa 2a els dos 
dígits corresponents al mes de què es tracti, en el supòsit 
de períodes impositius mensuals, o un número per indi-
car el trimestre de què es tracti seguit de la lletra T, en el 
cas de períodes impositius trimestrals.

3. La presentació telemàtica de les declaracions 
liquidacions s’ha d’efectuar d’acord amb el procediment 
establert als apartats 2 a 6, tots dos inclusivament, de l’ar-
ticle 1 de aquesta Ordre, amb les particularitats respecte 
als terminis d’ingrés i el període de liquidació referides a 
l’apartat anterior. Quan procedeixi simultàniament a la 
presentació de la declaració liquidació s’ha de presentar 
el model RBRC, «Impost sobre l’alcohol i begudes deriva-
des. Règims de destil·lació artesanal i de colliter. Relació 
de beneficiaris del règim de colliter», en les condicions i 
procediment descrits als articles 1.2 i 1.5.a), paràgraf pri-
mer, b), c) i d) d’aquesta Ordre.

4. No és necessària la presentació de la declaració 
liquidació en períodes d’inactivitat dels aparells de destil-
lació.

Article 4. Sol·licituds de devolució dels impostos especi-
als de fabricació.

1. Als efectes del que disposen els articles 7.1, 8.5, 
9.4, 10.4, 54.5, 57.4, 80.d), 109.4 i 111.5 del Reglament dels 
impostos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 
7 de juliol, s’aproven els models següents per a la sol-
licitud de devolució de les quotes d’impostos especials de 
fabricació suportades:

a) Model 506. Impostos especials de fabricació. Sol-
licitud de devolució per introducció en dipòsit fiscal. 
Annex XXIII.
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b) Model 507. Impostos especials de fabricació. Sol-
licitud de devolució en el sistema d’enviaments garantits. 
Annex XXIV.

c) Model 508. Impostos especials de fabricació. Sol-
licitud de devolució en el sistema de vendes a distància. 
Annex XXV.

d) Model 590. Impostos especials de fabricació. Sol-
licitud de devolució per exportació o expedició. Annex 
XXVI.

e) Model 524. Impostos especials sobre l’alcohol i 
begudes alcohòliques. Sol·licitud devolució. Annex XXVII.

f) Model 572. Impost sobre hidrocarburs. Sol·licitud 
devolució. Annex XXVIII.

2. Les sol·licituds de devolució s’han de presentar en 
els següents supòsits i terminis:

a) El model 506 s’ha de presentar en els supòsits 
previstos a l’article 8 del Reglament dels impostos especi-
als, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol. La 
sol·licitud s’ha de presentar dins dels vint primers dies del 
mes següent al de la finalització del trimestre en què 
hagin arribat a la seva destinació, en altres estats mem-
bres, els productes introduïts per a això en dipòsit fiscal.

b) El model 507 s’ha de presentar en els supòsits 
previstos a l’article 9 del Reglament dels impostos especi-
als, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol. La 
sol·licitud s’ha de presentar dins dels vint primers dies del 
mes següent al de la finalització del trimestre en què 
s’hagi pagat l’impost especial, o s’hagi efectuat el seu 
càrrec comptable, en els estats membres de destinació, 
corresponent als productes que han estat enviats als 
esmentats estats en el sistema d’enviaments garantits.

c) El model 508 s’ha de presentar en els supòsits 
previstos a l’article 10 del Reglament dels impostos espe-
cials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol. La 
sol·licitud s’ha de presentar dins dels vint primers dies del 
mes següent al de la finalització del trimestre en què 
s’hagi pagat l’impost especial, o s’hagi efectuat el seu 
càrrec comptable, en els estats membres de destinació, 
corresponent als productes que han estat enviats als 
esmentats estats en el sistema de vendes a distància.

d) El model 590 s’ha de presentar en els supòsits 
previstos en els articles 7 i 57.4 del Reglament dels impos-
tos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de 
juliol. La sol·licitud s’ha de presentar juntament amb el 
document duaner per al despatx d’exportació de les mer-
caderies.

e) El model 524 s’ha de presentar en els supòsits 
previstos en els articles 54 i 80 del Reglament dels impos-
tos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de 
juliol. La sol·licitud s’ha de presentar dins dels vint pri-
mers dies del mes següent al de la finalització del trimes-
tre en què s’hagin utilitzat l’alcohol o les begudes alcohò-
liques en els usos previstos en els articles 22.a) i b) i 43 de 
la Llei 38/1992, de 28 de desembre.

f) El model 572 s’ha de presentar en els supòsits pre-
vistos en els articles 109 i 111 del Reglament dels impostos 
especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de 
juliol. La sol·licitud s’ha de presentar dins dels vint pri-
mers dies del mes següent al de la finalització del trimes-
tre en què s’hagin utilitzat els productes objecte de l’im-
post sobre hidrocarburs en els usos previstos a l’article 
52.a) i c) de la Llei 38/1992, de 28 de desembre.

3. La presentació de les sol·licituds de devolució dels 
impostos especials de fabricació, els models de les quals 
s’aproven en aquest article, s’ha d’efectuar dins els termi-
nis assenyalats a l’anterior apartat 2 d’aquest article, obli-
gatòriament per via telemàtica, en les condicions i d’acord 
amb el procediment establerts en els articles 1.2 i 1.5.a), 
paràgraf primer, b), c) i d) d’aquesta Ordre.

Article 5. Marques fiscals.

1. Als efectes del que disposa l’article 26.2 i 3 del 
Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial 
decret 1165/1995, de 7 de juliol, s’aproven els models 
següents de marques fiscals:

a) Precintes i segells per a recipients que continguin 
begudes derivades. Annex XXIX.

b) Precinte per a cigarrets. Annex XXX.

2. En relació amb els precintes per a recipients que 
continguin begudes derivades, els valors de 5 i de 10 litres 
s’han de destinar exclusivament a l’ús professional. S’en-
tén com a tal la venda a professionals d’envasos que no 
són destinats a vendre’s en aquest estat al consumidor 
final. El concepte de consumidor final s’estableix a l’arti-
cle 1.2 i 3 de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a 
la defensa dels consumidors i usuaris.

3. A l’empara del que estableix l’article 26.4 del 
Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial 
decret 1165/1995, de 7 de juliol, s’aprova la «marca espe-
cial», annex XXXI, per a la seva utilització exclusiva en els 
cigarrets destinats a la venda a viatgers intracomunitaris.

A aquests efectes s’estableixen les definicions 
següents:

a) «Envàs autoritzat»: qualsevol tipus d’envàs que 
contingui 200 cigarrets.

b) «Establiments d’aprovisionament»: les fàbriques i 
els dipòsits fiscals des dels quals se subministren directa-
ment cigarrets a vaixells o aeronaus per a la seva venda a 
passatgers a bord d’aquests, així com els dipòsits de 
recepció l’activitat dels quals sigui, exclusivament, el sub-
ministrament per a venda a viatgers a bord de vaixells i 
aeronaus que realitzin un viatge intracomunitari.

c) «Establiments especials»: els establiments de 
venda al detall, ubicats en ports o aeroports que, tenint 
l’Estatut de dipòsit duaner o de dipòsit franc o bé de dipò-
sit fiscal, estiguin compresos en l’àmbit d’aplicació de la 
disposició addicional segona del Reial decret 1199/1999, 
de 9 de juliol,  pel qual es desplega la Llei 13/1998, de 4 de 
maig, d’ordenació del mercat de tabacs i normativa tribu-
tària, i es regula l’Estatut concessional de la Xarxa d’Expe-
nedories de Tabac i Timbre.

d) «Viatge intracomunitari»: tot desplaçament entre 
dos ports o aeroports situats en el territori d’aplicació de 
la Directiva 92/12/CEE, del Consell, de 25 de febrer de 
1992, relativa al règim general, tinença, circulació i con-
trols dels productes objecte d’impostos especials, que 
s’inicia en territori espanyol i s’acaba fora d’aquest i en el 
qual no es realitzen escales intermèdies en punts situats 
fora del territori d’aplicació de la referida Directiva.

No obstant això, quan es tracti de vendes de cigarrets 
a bord de vaixells i aeronaus, té també la consideració de 
viatge intracomunitari el desplaçament de retorn al terri-
tori espanyol en què es compleixin la resta de condicions 
establertes en el paràgraf anterior.

e) «Viatger intracomunitari»: persona física que rea-
litza un viatge intracomunitari tal com es defineix a l’apar-
tat anterior i que està proveïda del corresponent títol de 
transport a través del qual acredita aquesta condició.

4. Condicions d’utilització de la «marca especial»:

a) Els cigarrets que hagin de ser destinats a la venda 
a viatgers intracomunitaris, tant en establiments especi-
als situats en ports i aeroports, com a bord d’embarcaci-
ons o aeronaus a les quals s’han subministrat des d’esta-
bliments d’aprovisionament, han d’incorporar, en lloc del 
precinte de circulació aprovat a l’apartat 1 d’aquest article, 
la «marca especial» que s’aprova a l’apartat 3.

b) La «marca especial» és un document timbratge i 
numerat que s’elabora per la Fàbrica Nacional de Moneda 
i Timbre. La «marca especial» s’ha de col·locar adherint-la 
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de forma definitiva a l’exterior de l’envàs autoritzat de tal 
manera que no se’n pugui separar sense obrir-lo o sense 
obrir l’embolcall, si en té.

c) Les «marques especials» seran lliurades als titu-
lars dels establiments especials i dels establiments 
d’aprovisionament per l’oficina gestora d’impostos espe-
cials corresponent al lloc d’ubicació dels esmentats esta-
bliments. No obstant això, quan una mateixa persona 
sigui titular de diversos establiments especials o de diver-
sos establiments d’aprovisionament situats en l’àmbit 
territorial de més d’una oficina gestora, les «marques 
especials» podran ser lliurades, prèvia autorització del 
centre gestor, per al conjunt dels establiments de què 
sigui titular l’esmentada persona, per una sola de les 
esmentades oficines. El lliurament als interessats de les 
«marques especials» es farà sota rebut i previ compli-
ment del que preveu l’apartat g) d’aquest article.

d) Quan es tracti de cigarrets destinats a la seva 
venda en establiments especials, la col·locació de les 
«marques especials» s’efectuarà en els esmentats establi-
ments especials pels titulars d’aquests. Quan es tracti de 
cigarrets destinats a la seva venda a bord de vaixells i 
aeronaus, la col·locació de les «marques especials» 
s’efectuarà en els establiments d’aprovisionament pels 
titulars d’aquests.

e) La justificació de l’ocupació donada a les «mar-
ques especials» pels titulars dels establiments especials i 
d’aprovisionament es regeix pel que preveuen a aquest 
efecte la Llei 38/1992, de 28 de desembre, i el Reglament 
dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 1165/
1995, de 7 de juliol, per als precintes de circulació.

f) Als efectes del que preveu l’article 19.6 de la Llei 
38/1992, de 28 de desembre, la «marca especial» no té la 
consideració de marca fiscal o de reconeixement respecte 
a cigarrets tinguts amb fins comercials fora dels establi-
ments especials, dels establiments d’aprovisionament o 
dels vaixells i aeronaus a bord dels quals es destinen a la 
venda. Anàlogament, i no obstant el que disposa l’article 
39.6 del Reglament dels impostos especials, aprovat pel 
Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, la «marca especial» 
no acredita el pagament de l’impost especial respecte a 
cigarrets tinguts amb fins comercials fora dels establi-
ments especials, dels  establiments d’aprovisionament o 
dels vaixells i aeronaus a bord dels que es destinen a la 
venda.

g) Amb caràcter de requisit previ al lliurament de les 
«marques especials» per l’oficina gestora, el titular de 
l’establiment especial o d’aprovisionament ha de consti-
tuir davant d’aquella una garantia l’import de la qual no 
ha de ser inferior a la desena part de les quotes teòriques 
que correspondrien als cigarrets als quals serien incorpo-
rades les «marques especials» el lliurament de les quals 
sol·licita. Una vegada satisfetes les quotes meritades, la 
garantia en qüestió pot ser desfectada o bé es poden lliu-
rar amb càrrec a aquesta noves «marques especials» dins 
l’esmentat límit.

No obstant això, si en relació amb l’establiment espe-
cial o d’aprovisionament en qüestió s’ha constituït una 
garantia d’acord amb el que preveu l’article 43.2 i 3 del 
Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial 
decret 1165/1995, de 7 de juliol, no és necessari constituir 
la garantia a què es refereix el paràgraf anterior. En aquest 
cas, el nombre de «marques especials» susceptibles de 
ser lliurades es determina conforme a les regles establer-
tes a l’article 26.7 del Reglament dels impostos especials 
aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, per al 
lliurament de precintes de circulació per a cigarrets.

5. Als efectes del que disposa l’article 26.6 del Regla-
ment dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 
1165/1995, de 7 de juliol, s’aproven els models següents:

a) Model 517. Impostos especials de fabricació. Peti-
ció de marques fiscals a l’oficina gestora d’impostos 

especials, suport paper. Annex XXXII. Aquest model 
consta de dos exemplars, exemplar per a l’Administració i 
exemplar per a l’interessat.

b) Model 517. Impostos especials de fabricació peti-
ció de marques fiscals a l’oficina gestora d’impostos 
especials, format electrònic. Annex XXXIII, per a presen-
tació telemàtica.

La presentació en suport paper del model 517, no sub-
jecta a terminis, només es pot realitzar pels destil·ladors 
artesanals a què es refereix l’article 20.6 de la Llei 38/1992, 
de 28 de desembre.

La presentació en suport electrònic del model 517, no 
subjecta a terminis, només es pot efectuar per mitjans 
telemàtics, en les condicions i d’acord amb el procedi-
ment establerts en els articles 1.2 i 1.5.a), paràgraf primer, 
b), c) i d) d’aquesta Ordre.

Rebuda la petició de marques fiscals, l’oficina gestora 
enviarà un missatge electrònic al sol·licitant indicant-li 
que pot procedir a la seva retirada o, si s’escau, la causa 
que impedeix accedir al que ha sol·licitat i la possibilitat 
de solucionar els defectes o errors advertits.

El centre gestor pot autoritzar que el lliurament de les 
marques fiscals sol·licitades pels titulars de fàbriques o 
dipòsits fiscals s’efectuï directament des de la Fàbrica 
Nacional de Moneda i Timbre a l’establiment peticionari, 
formalitzant-se el lliurament pel Servei d’Intervenció de 
l’establiment.

Article 6. Sol·licitud i autorització de recepció de produc-
tes objecte d’impostos especials de fabricació de la 
resta de la Unió Europea.

1. Als efectes del que disposa l’article 33.2.a) i c) del 
Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial 
decret 1165/1995, de 7 de juliol, s’aproven els models 
següents:

a) Model 504. Impostos especials de fabricació. Sol-
licitud d’autorització de recepció de productes de la resta 
de la Unió Europea. Annex XXXIV.

b) Model 505. Impostos especials de fabricació. 
Autorització de recepció de productes de la resta de la 
Unió Europea. Annex XXXV.

2. Els interessats han de sol·licitar una autorització 
per a la recepció de productes objecte dels impostos 
especials de fabricació procedents de l’àmbit territorial 
comunitari no intern.

3. La sol·licitud model 504, que consta d’exemplar 
per a l’Administració i exemplar per a l’interessat, s’ha de 
presentar en suport paper a l’oficina gestora corresponent 
al lloc de destinació dels productes, en el cas d’operadors 
no registrats o de receptors autoritzats d’enviaments 
garantits, o a l’oficina gestora corresponent al domicili 
fiscal del representant fiscal, en el cas de vendes a distàn-
cia. L’oficina gestora, una vegada visat el document, tor-
narà a l’interessat l’exemplar a ell destinat.

4. L’autorització de recepció model 505, que consta 
d’exemplar per a l’oficina gestora, exemplar per a l’inte-
ressat, i exemplar per al proveïdor d’un altre Estat mem-
bre, serà expedida, si s’escau, per l’oficina gestora a què 
es refereix l’apartat anterior, en suport paper, lliurant-se a 
l’interessat l’exemplar a ell destinat i l’exemplar destinat 
al proveïdor d’un altre Estat membre.

Article 7. Informe d’incidències en la circulació.

1. Als efectes del que preveuen els articles 16.A).4, 
17.2, 29.3 i 38.4 del Reglament dels impostos especials, 
aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, s’aprova 
el model 509. Impostos especials de fabricació. Informe 
d’incidències, annex XXXVI.
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2. El model 509 s’ha de presentar en els següents 
supòsits i terminis:

a) Quan, en el supòsit previst a l’article 16.A).4 del 
Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial 
decret 1165/1995, de 7 de juliol, es produeixin pèrdues de 
productes objecte d’impostos especials de fabricació, en 
el curs d’una circulació interna en règim suspensiu, que 
excedeixin de les resultants d’aplicar els percentatges 
reglamentaris i que es posin de manifest a la vista del 
certificat de recepció formalitzat pel destinatari. L’informe 
d’incidències s’ha de presentar davant l’oficina gestora 
corresponent a l’establiment expedidor, durant els quinze 
dies hàbils següents al de la recepció de l’exemplar 
número 3 del document d’acompanyament.

b) Quan, en el mateix cas previst en l’article 16.A).4 
del Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial 
decret 1165/1995, de 7 de juliol, després d’una circulació 
interna de productes en règim suspensiu, l’expedidor no 
rebi l’exemplar número 3 del document d’acompanya-
ment en un termini de tres mesos a partir de la data de 
l’enviament. L’informe d’incidències s’ha de presentar 
davant l’oficina gestora corresponent a l’establiment 
expedidor, durant els quinze dies hàbils següents a la ter-
minació de l’esmentat termini de tres mesos.

c) Quan, en el supòsit previst a l’article 17.2 del 
Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial 
decret 1165/1995, de 7 de juliol, els productes enviats, en 
règim suspensiu, des de l’àmbit territorial intern amb des-
tinació a un lloc de l’àmbit territorial comunitari no inclòs 
en aquell, no arribin a la seva destinació i aquesta circum-
stància consti a l’exemplar 3 del document d’acompanya-
ment. L’informe d’incidències s’ha de presentar davant 
l’oficina gestora corresponent a l’establiment expedidor 
dins dels quinze dies hàbils següents al de la recepció de 
l’exemplar número 3 del document d’acompanyament i, 
en tot cas, abans que transcorrin tres mesos des de la 
data de l’enviament dels productes.

d) Quan, en el mateix cas previst a l’article 17.2 del 
Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial 
decret 1165/1995, de 7 de juliol, els productes enviats, en 
règim suspensiu, des de l’àmbit territorial intern amb des-
tinació a un lloc de l’àmbit territorial comunitari no inclòs 
en aquell, no arribin a la seva destinació i l’expedidor no 
rebi l’exemplar número 3 del document d’acompanya-
ment. L’informe d’incidències s’ha de presentar davant 
l’oficina gestora corresponent a l’establiment expedidor, 
durant els quinze dies hàbils següents a la terminació del 
termini de tres mesos comptats a partir de la data de l’en-
viament dels productes.

e) Quan els productes sortits de fàbrica o dipòsit fis-
cal, amb ultimació del règim suspensiu però emparats en 
document d’acompanyament, no hagin pogut ser lliurats 
al destinatari totalment o parcialment, en el supòsit pre-
vist a l’article 38.1 del Reglament dels impostos especials, 
aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, i siguin 
reintroduïts a l’establiment de sortida. L’informe d’inci-
dències s’ha de formalitzar en el moment de la reintro-
ducció dels productes a l’establiment expedidor. El titular 
de l’esmentat establiment, llevat que opti per la presenta-
ció telemàtica, ha de remetre un exemplar de l’informe 
d’incidències a l’oficina gestora en el registre territorial de 
la qual estigui inscrit l’establiment de sortida.

f) Quan, tractant-se de productes sortits de fàbrica o 
dipòsit fiscal, amb ultimació del règim suspensiu però 
emparats en documents d’acompanyament amb diversos 
destinataris, es modifiquin les quantitats a lliurar als dife-
rents destinataris, en els termes previstos en el tercer 
paràgraf de l’article 38.1 del Reglament dels impostos 
especials, aprovat pel  Reial decret 1165/1995, de 7 de 
juliol. L’expedidor ha de formalitzar un informe d’incidèn-
cies per cadascun dels documents d’acompanyament en 
què s’hagi modificat la quantitat de productes lliurats als 

seus destinataris, dins de les vint-i-quatre hores següents 
al moment en què s’hagin efectuat les esmentades modi-
ficacions. El titular de l’establiment expedidor, llevat que 
opti per la presentació telemàtica, ha de remetre un 
exemplar de cadascun dels informes d’incidències a l’ofi-
cina gestora en el registre territorial de la qual estigui 
inscrit l’establiment de sortida.

g) Quan, en el curs d’una circulació interna de pro-
ductes als quals s’ha aplicat un tipus impositiu reduït i 
que s’emparen en un document d’acompanyament, es 
modifiqui el destinatari i, si s’escau, el lloc de lliurament 
dels productes, en els termes previstos a l’article 38.2.b) 
del Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial 
decret 1165/1995, de 7 de juliol. L’expedidor ha de forma-
litzar un informe d’incidències dins de les vint-i-quatre 
hores següents al moment en què s’hagin efectuat les 
modificacions. El titular de l’establiment expedidor, llevat 
que opti per la presentació telemàtica, ha de remetre un 
exemplar de l’esmentat informe d’incidències a l’oficina 
gestora en el registre territorial del qual estigui inscrit 
l’establiment de sortida.

h) Quan, en el curs d’una circulació interna de pro-
ductes en règim suspensiu o que es beneficiïn de l’aplica-
ció d’algun dels supòsits d’exempció, es canviï el destina-
tari que figura en el document d’acompanyament, en els 
termes previstos a l’article 38.2.c) del Reglament dels 
impostos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 
7 de juliol. L’expedidor ha de formalitzar un informe d’in-
cidències dins de les vint-i-quatre hores següents al 
moment en què s’hagi efectuat la modificació. El titular de 
l’establiment expedidor, llevat que opti per la presentació 
telemàtica, ha de remetre un exemplar de l’esmentat 
informe d’incidències a l’oficina gestora en el registre ter-
ritorial del qual estigui inscrit l’establiment de sortida.

i) Quan, en el curs d’una circulació intracomunitària 
en règim suspensiu iniciada en l’àmbit territorial intern, 
es canviï el destinatari o el lloc de lliurament, en els ter-
mes previstos a l’article 38.3 del Reglament dels impostos 
especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de 
juliol. L’expedidor ha de formalitzar un informe d’incidèn-
cies dins de les vint-i-quatre hores següents al moment en 
què s’hagi efectuat la modificació. El dipositari autoritzat 
expedidor, llevat que opti per la presentació telemàtica, 
ha de remetre un exemplar de l’esmentat informe d’inci-
dències a l’oficina gestora en el registre territorial de la 
qual estigui inscrit l’establiment de sortida.

3. L’informe d’incidències es pot presentar en suport 
paper o telemàticament, dins els terminis assenyalats a 
l’apartat 2 d’aquest article, d’acord amb el procediment 
següent:

a) Si s’opta per la presentació en suport paper, reser-
vada exclusivament per als informes d’incidències rela-
tius a documents d’acompanyament presentats també en 
suport paper, el model consta de dos exemplars, per a 
l’Administració i per a l’interessat.

En els supòsits previstos als paràgrafs a), b), c) i d) de 
l’apartat 2 d’aquest article, els informes d’incidències 
s’han de presentar a l’oficina gestora a què s’hi al·ludeix, 
i s’ha de retornar a l’interessat el seu exemplar una 
vegada visat per l’esmentada oficina.

En els supòsits previstos als paràgrafs e), f), g), h) i i) 
de l’apartat 2 d’aquest article, els interessats han de reme-
tre a l’oficina gestora a què s’hi al·ludeix, l’exemplar per a 
l’Administració dels corresponents informes d’incidèn-
cies.

b) Si s’opta per la presentació de l’informe d’incidèn-
cies per mitjans telemàtics, s’ha de fer a través d’Internet 
i s’ha de fer en les condicions i d’acord amb el procedi-
ment establert als articles 1.2 i 1.5.a), paràgraf primer, b), 
c) i d) de aquesta Ordre. Per a això, el declarant ha d’en-
viar el document emplenat amb les dades que hauria de 
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declarar en l’informe d’incidències i indicar els codis pre-
vistos per a modificació per informe d’incidències.

Article 8. Relacions de documents d’acompanyament 
expedits en circulació interna i intracomunitària i de 
documents d’acompanyament rebuts en circulació 
intracomunitària.

1. Als efectes del que estableix l’article 29.1 del 
Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial 
decret 1165/1995, de 7 de juliol, per formular la relació 
setmanal de documents d’acompanyament expedits, 
inclosos els simplificats s’aproven els models següents:

a) Model 551. Impostos especials de fabricació. Rela-
ció setmanal de documents d’acompanyament expedits, 
format paper. Annex XXXVII.

b) Model 551. Impostos especials de fabricació. Rela-
ció setmanal de documents d’acompanyament expedits, 
format electrònic. Annex XXXVIII.

2. Als efectes del que estableix l’article 32.3 i 4 del 
Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial 
decret 1165/1995, de 7 de juliol, per formular la relació 
setmanal de documents d’acompanyament rebuts en cir-
culació intracomunitària, inclosos els simplificats, s’apro-
ven els models següents:

a) Model 552. Impostos especials de fabricació. Rela-
ció setmanal de documents d’acompanyament rebuts en 
trànsit intracomunitari, format paper. Annex XXXIX.

b) Model 552. Impostos especials de fabricació. 
Relació setmanal de documents d’acompanyament rebuts 
en trànsit intracomunitari, format electrònic. Annex XL.

3. Les relacions a què es refereixen els apartats ante-
riors es poden presentar en suport paper o per via telemà-
tica i només les ha de presentar quan s’hagin expedit o 
rebut documents d’acompanyament en el període de què 
es tracti.

4. Si s’opta per la presentació en suport paper, els 
models consten d’exemplar per a l’Administració i exem-
plar per a l’interessat. Les relacions s’han de presentar a 
l’oficina gestora corresponent a l’establiment de sortida, 
cas de la relació 551, o a l’oficina gestora corresponent al 
lloc de recepció dels productes, en el cas de la relació 552, 
dins de la setmana següent a aquella a què es refereixen 
les dades. L’oficina gestora, una vegada visat el docu-
ment, ha de retornar a l’interessat l’exemplar que hi esti-
gui destinat.

5. Si s’opta per la presentació telemàtica de les rela-
cions 551 i 552, s’ha de fer per Internet, en els terminis 
esmentats a l’apartat anterior, i s’ha de fer en les condici-
ons i d’acord amb el procediment establerts als articles 
1.2 i 1.5.a), paràgraf primer, b), c) i d) d’aquesta Ordre.

Article 9. Relació anual de destinataris de productes sen-
sibles de la tarifa segona de l’impost sobre hidrocar-
burs.

1. Als efectes del que disposa l’article 116 bis.4 del 
Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial 
decret 1165/1995, de 7 de juliol, s’aprova el model 512. 
Impost sobre hidrocarburs. Relació anual de destinataris 
de productes de la tarifa segona. Annex XLI, que ha de ser 
presentada a l’oficina gestora corresponent al lloc de l’es-
tabliment expedidor, per part dels titulars de fàbriques, 
dipòsits fiscals i magatzems fiscals que hagin enviat a 
algun destinatari, durant l’any anterior, productes sensi-
bles de la tarifa segona de l’impost sobre hidrocarburs, 
amb aplicació de l’exempció prevista a l’article 50.1 de la 
Llei 38/1992, de 28 de desembre, en quantitat igual o 
superior a 50.000 litres. En aquesta relació s’hi han d’in-
cloure les dades relatives als destinataris, així com la 
quantitat de productes remesa a cadascun d’ells.

2. Aquesta relació anual l’ha d’emplenar cada esta-
bliment expedidor i només s’ha de presentar o remetre en 
el cas que, durant l’any anterior, hi hagi destinataris als 
quals s’hagin fet enviaments de productes en quantitat 
igual o superior a 50.000 litres.

3. La relació anual ha de ser presentada telemàtica-
ment per Internet dins el primer trimestre de cada any, en 
les condicions i d’acord amb el procediment establerts en 
els articles 1.2 i 1.5.a), paràgraf primer, b), c) i d) d’aquesta 
Ordre.

Article 10. Sistema d’alerta prèvia en la circulació intra-
comunitària de determinats productes objecte dels 
impostos especials de fabricació.

1. Als efectes del que disposa aquesta Ordre, en rela-
ció amb els sistemes d’alerta prèvia i comunicació prèvia 
s’estableixen les següents definicions:

a) «Alerta prèvia»: instrument de cooperació intraco-
munitària que permet informar de l’enviament de deter-
minats productes en règim suspensiu d’impostos especi-
als a l’Estat membre de destinació o de sortida del territori 
duaner de la comunitat.

b) «Alcohol etílic»: l’alcohol etílic o etanol classificat 
en el codi NC 2207, i l’alcohol etílic o etanol sense desna-
turalitzar classificat en els codis NC 2208.90.91 i 
2208.90.99.

c) «Begudes derivades»: els aiguardents, licors i 
altres begudes esperitoses, classificats en el codi NC 
2208.

d) «Cigarrets»: les labors del tabac classificades en 
el codi NC 2402.20.

2. El sistema d’alerta prèvia és aplicable als envia-
ments en règim suspensiu d’impostos especials a un altre 
Estat membre dels productes i en quantitats iguals o 
superiors a les que a continuació s’indiquen:

a) Sense límit de quantitat per als productes definits 
a la lletra b) de l’apartat anterior.

b) 12 hectolitres de begudes derivades.
c) 500.000 cigarrets.

3. Les persones que expedeixin els productes 
esmentats a l’apartat 2 d’aquest article en règim suspen-
siu amb destinació a l’àmbit territorial comunitari no 
intern, han d’enviar una còpia del document d’acompa-
nyament a l’Administració tributària, com a mínim dues 
unes hores abans de l’inici de la circulació.

La transmissió a l’Administració tributària de les dades 
corresponents al document d’acompanyament que ha 
d’emparar la circulació intracomunitària en règim suspen-
siu s’ha de fer per Internet, en el termini anteriorment 
esmentat, en les condicions i d’acord amb el procediment 
establert en els articles 1.2 i 1.5.a), paràgraf primer, b), c) i 
d) d’aquesta Ordre.

4. Als efectes del que disposa l’article 29.1 del Regla-
ment dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 
1165/1995, de 7 de juliol, els documents d’acompanya-
ment declarats a l’Administració tributària dins del sis-
tema d’alerta prèvia no han de ser declarats posterior-
ment.

Article 11. Comunicació prèvia en la circulació de deter-
minats productes objecte dels impostos especials de 
fabricació.

1. Quan sigui procedent l’expedició d’un document 
d’acompanyament, respecte dels supòsits que a continu-
ació es detallen, les persones que expedeixin els produc-
tes han d’enviar-ne una còpia a l’Administració tributària:

a) Circulació interna d’alcohol etílic, tant en règim 
suspensiu com amb aplicació d’una exempció.
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b) Circulació interna, en règim suspensiu, de begu-
des derivades en quantitat igual o superior a 12 hectoli-
tres.

c) Circulació interna, en règim suspensiu, de cigar-
rets en quantitat igual o superior a 500.000 unitats.

d) Circulació interna i intracomunitària, en règim 
suspensiu, d’hidrocarburs.

2. La transmissió a l’Administració tributària de les 
dades corresponents al document d’acompanyament 
s’ha de fer per Internet, abans de l’inici de la circulació, en 
les condicions i d’acord amb el procediment establert en 
els articles 1.2 i 1.5.a), paràgraf primer, b), c) i d) d’aquesta 
Ordre.

3. Als efectes del que disposa l’article 29.1 del Regla-
ment dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 
1165/1995, de 7 de juliol, els documents d’acompanya-
ment declarats a l’Administració tributària dins del sis-
tema de comunicació prèvia no han de ser declarats pos-
teriorment.

Article 12. Presentació d’altres declaracions i documents 
utilitzats en la gestió dels impostos especials de fabri-
cació.

1. S’han de presentar per via telemàtica les següents 
declaracions i documents:

a) Rebuts i comprovants de lliurament utilitzats en 
avituallament d’aeronaus i embarcacions.

b) Relació de pagaments efectuats mitjançant xecs 
gasoil bonificat i targetes gasoil bonificat, model 544, 
aprovat per la Resolució de 8 d’octubre de 2000 del 
Departament de duanes i impostos especials de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’establei-
xen les normes d’emplenament dels documents d’acom-
panyament que emparen la circulació de productes 
objecte dels impostos especials de fabricació, el sistema 
per a la transmissió electrònica de documents de circula-
ció i el disseny de determinades declaracions.

c) Relació de subministraments de carburants realit-
zats en el marc de les relacions internacionals amb devo-
lució de l’impost sobre hidrocarburs. model 545, aprovat 
per la Resolució de 8 d’Octubre de 2000, del Departament 
de duanes i impostos especials.

d) Relació de subministraments de gasoil marcat a 
embarcacions amb devolució de l’impost sobre hidrocar-
burs. model 546, aprovat per la Resolució de 8 d’Octubre 
de 2000 del Departament de duanes i impostos especials.

2. Es poden presentar per via telemàtica les següents 
declaracions i documents:

a) Documents d’acompanyament, administratius i 
comercials.

b) Documents simplificats d’acompanyament, admi-
nistratius i comercials.

c) Notes de lliurament emeses dins del procediment 
de vendes en ruta.

d) Model 511. Impostos especials de fabricació. Rela-
ció mensual de notes de lliurament de productes amb 
l’impost meritat a tipus reduït o amb aplicació d’una 
exempció per avituallament, expedits pel procediment de 
vendes en ruta, aprovat per la Resolució de 20 de gener 
de 1998 del Departament de duanes i impostos especials, 
per la qual s’aproven diversos models en relació amb la 
gestió dels impostos especials.

e) Model 518. Impost sobre l’alcohol i begudes deri-
vades. Declaració de treball, aprovat per la Resolució de 
20 de gener de 1998, del Departament de duanes i impos-
tos especials.

f) Model 519. Impost sobre l’alcohol i begudes deri-
vades. Informe d’incidències en operacions de treball, 
aprovat per la Resolució de 20 de gener de 1998, del 
Departament de duanes i impostos especials.

g) Model 520. Impost sobre l’alcohol i begudes deri-
vades. Informe de resultat en operacions de treball, apro-
vat per la Resolució de 20 de gener de 1998, del Departa-
ment de duanes i impostos especials.

3. La presentació telemàtica s’ha de fer en les condi-
cions i d’acord amb el procediment establerts en els arti-
cles 1.2 i 1.5.a), paràgraf primer, b), c) i d) de aquesta 
Ordre, en els terminis següents:

a) Els documents d’acompanyament, administratius 
i comercials, els documents simplificats d’acompanya-
ment, administratius i comercials, sense perjudici del que 
es disposa als efectes dels sistemes d’alerta prèvia i de 
comunicació prèvia, dins el mes següent a la seva expedi-
ció o, si s’escau, dins del mes següent a la seva recepció.

b) Les notes de lliurament emeses dins del procedi-
ment de vendes en ruta, i els comprovants i rebuts de 
lliurament expedits per documentar l’avituallament d’ae-
ronaus i embarcacions realitzats pel procediment de ven-
des en ruta, dins el mes següent a la seva expedició.

c) Model 511, en el termini establert mitjançant reso-
lució pel centre gestor.

d) Els rebuts i els comprovants de lliurament utilit-
zats en l’avituallament d’aeronaus i embarcacions no 
realitzats pel procediment de vendes en ruta, relatius als 
subministraments efectuats en el trimestre amb exemp-
ció de l’impost sobre hidrocarburs, en un termini que 
s’acabarà el dia vint del mes següent al de la finalització 
del trimestre.

e) Model 544, model 545 i model 546, en un termini 
que s’acabarà el dia vint del mes següent al de la finalitza-
ció del trimestre.

f) Model 518, amb una antelació d’almenys 1 dia 
hàbil abans del començament de l’operació.

g) Model 519, amb caràcter immediat a la producció 
de la incidència a què es refereixi.

h) Model 520 el dia de finalització del període d’acti-
vitat corresponent a la declaració de treball.

Article 13. Codi d’activitat i de l’establiment.

Als efectes del que disposa l’article 41.3 del Regla-
ment dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 
1165/1995, de 7 de juliol, s’aprova el repertori de les claus 
per configurar el Codi d’activitat i de l’establiment (CAE) 
de les activitats sotmeses al requisit d’inscripció en el 
Registre territorial, que es recullen a l’annex XLII.

Article 14. Codis identificatius de les oficines gestores, 
codis d’epígraf dels productes objecte dels impostos 
especials de fabricació i la relació de codis dels estats 
membres de la Unió Europea.

Als efectes del correcte emplenament dels documents 
referits en aquesta Ordre, s’aproven els codis identifica-
tius de les oficines gestores, els codis d’epígraf i d’unitat 
dels productes objecte dels impostos especials de fabrica-
ció i la relació de codis dels estats membres de la Unió 
Europea, que es recullen respectivament en els annexos 
XLIII, XLIV i XLV.

Article 15. Desnaturalizants d’alcohol.

1. Als efectes del que disposen l’article 20 de la Llei 
38/1992, de 28 de desembre, i els articles 73, 74 i 75 del 
Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial 
decret 1165/1995, de 7 de juliol, s’aproven com a desnatu-
ralizants d’alcohol, sempre que s’hi afegeixin en la forma 
i les quantitats que es determinen a continuació, el ben-
zoat de denatoni (bitrex), la metiletilcetona (2-butanona), 
el blau de metilè (color Index 52015) i el ftalat de dietil.
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2. Alcohol totalment desnaturalitzat. Es considera 
com a tal l’alcohol que conté, com a mínim, en 100 litres 
d’alcohol pur:

a) 1 gram de benzoat de denatoni, més
b) 2 litres de metiletilcetona (2-butanona) i
c) 0,2 grams de blau de metilè (color Index 52015)

3. Alcohol parcialment desnaturalitzat d’ús general. 
Es considera com a tal l’alcohol que conté, com a mínim, 
en 100 litres d’alcohol pur:

a) 1 gram de benzoat de denatoni, o
b) 0,3 litres de ftalat de dietil, conjuntament amb 0,2 

grams de benzoat de denatoni, o
c) 1,25 litres de metiletilcetona (2-butanona).

4. Es considera que l’alcohol està totalment o parci-
alment desnaturalitzat quan les anàlisis de les mostres 
donin uns resultats no inferiors al 95 per 100 dels valors 
esmentats en els apartats anteriors, inclosos els errors de 
mètode.

Article 16. Obligacions de les entitats emissores de mit-
jans de pagament específics.

1. Les entitats emissores dels mitjans de paga-
ment específics a què es refereix l’article 107 del Regla-
ment dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 
1165/1995, de 7 de juliol, han de presentar durant els 20 
primers dies següents a la finalització de cada trimestre 
una relació dels imports abonats trimestralment per les 
esmentades entitats als detallistes de gasoil bonificat a 
què es refereix l’article 106 de l’esmentat Reglament.

2. S’aprova el model 547. Impost sobre hidrocarburs. 
Relació d’abonaments realitzats a detallistes de gasoil 
bonificat per les entitats emissores de mitjans de paga-
ment específics. Annex XLVI.

3. La presentació telemàtica de les relacions esmen-
tades a l’apartat anterior s’ha de fer exclusivament per 
Internet, en el termini anteriorment esmentat, en les con-
dicions i d’acord amb el procediment establert en els arti-
cles 1.2 i 1.5.a), paràgraf primer, b), c) i d) d’aquesta 
Ordre.

Article 17. Declaració liquidació i relació de subministra-
ments exempts a l’impost sobre les vendes detallistes 
de determinats hidrocarburs.

1. S’aprova el model 569. Impost sobre les vendes 
detallistes de determinats hidrocarburs. Declaració liqui-
dació i relació de subministraments i autoconsums 
exempts, i el model DDE. Impost sobre les vendes deta-
llistes de determinats hidrocarburs. Declaració de des-
glossament per establiments de quotes o subministra-
ments exempts corresponents als establiments a través 
dels quals opera el mateix subjecte passiu, annexos XLVII 
i XLVIII respectivament, la presentació dels quals només 
es pot efectuar per via telemàtica a través d’Internet.

2. La presentació telemàtica de la declaració liquida-
ció està subjecta a les condicions i els procediments esta-
blerts als apartats 2 a 6, tots dos inclusivament, de l’article 
1 amb les particularitats següents:

a) Les referències a les «Declaracions de desglossa-
ment de quotes centralitzades» models DDC i DCC, s’en-
tenen realitzades a la «Declaració de desglossament per 
establiments» model DDE aprovada a l’apartat anterior.

b) Termini de presentació: els vint primers dies natu-
rals següents a aquell en què finalitza el trimestre en què 
s’han produït les meritacions.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. A l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, queden 
derogades les disposicions següents:

a) Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 30 
de juliol de 1992, per la qual s’aproven nous models de 
segells i precintes de circulació per a envasos que contin-
guin begudes derivades.

b) Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 12 
de juliol de 1993, per la qual s’estableixen diverses nor-
mes de gestió en relació amb els impostos especials de 
fabricació.

c) Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 27 
de desembre de 1996, per la qual s’aproven precintes de 
circulació per a envasos de 4,5 litres, 5 litres i 10 litres de 
capacitat, que continguin begudes derivades, i s’actua-
litza el model 517 per a la seva gestió.

d) Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 8 
d’abril de 1997, per la qual s’estableixen normes sobre 
lloc, forma, terminis i impresos per a la determinació i 
l’ingrés dels impostos especials de fabricació.

e) Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 2 de 
febrer de 1999, per la qual s’aproven els models en euros 
per a la gestió dels impostos especials de fabricació, i la 
presentació per via telemàtica de declaracions liquidaci-
ons per a les grans empreses.

f) Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 21 de 
desembre de 1999, per la qual s’aprova una marca espe-
cial per a la seva incorporació a cigarrets destinats a la 
venda a viatgers en determinats desplaçaments.

g) Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 22 
de març de 2000, per la qual s’aproven els nous models 
de relacions recapitulatives i els suports magnètics de 
documents d’acompanyament expedits i de documents 
d’acompanyament rebuts en trànsit intracomunitari, 
inclosos els simplificats.

h) Ordre del Ministeri d’Hisenda, de 28 de desembre 
de 2001, per la qual s’aprova el model de declaració per al 
desglossament per establiments de quotes centralitzades 
d’impostos especials de fabricació, s’estableix la presen-
tació telemàtica per Internet de declaracions liquidacions 
pels conceptes d’impostos especials de fabricació i de 
l’impost sobre el valor afegit en operacions assimilades a 
les importacions, i l’obligació de declarar el número d’al-
barà amb càrrec al qual s’expedeixen les notes de lliura-
ment en el procediment de vendes en ruta.

i) Ordre del Ministeri d’Hisenda, de 28 de desembre 
de 2001, per la qual s’estableix el model de la relació 
anual de destinataris de productes de la tarifa segona de 
l’impost sobre hidrocarburs en quantitat igual o superior 
a 50.000 litres.

j) Ordre HAC/1149/2003, de 5 de maig, per la qual 
s’estableixen les condicions generals i el procediment per 
a la presentació telemàtica per Internet dels documents 
utilitzats en la gestió d’impostos especials i es modifica 
l’Ordre de 22 de març de 2000, per la qual s’aproven els 
nous models de relacions recapitulatives i els suports 
magnètics de documents d’acompanyament expedits i de 
documents d’acompanyament rebuts en trànsit intraco-
munitari, inclosos els simplificats.

k) Ordre HAC/2696/2003, de 27 d’agost, per la qual 
s’estableix el sistema d’alerta prèvia en la circulació intra-
comunitària de determinats productes objecte dels 
impostos especials de fabricació.

l) L’apartat sisè de l’Ordre EHA/1308/2005, d’ 11 de 
maig, per la qual s’aprova el model 380 de declaració 
liquidació de l’impost sobre el valor afegit en operacions 
assimilades a les importacions.

m) Ordre EHA/2167/2005, de 29 de juny, per la qual 
s’aprova el model DDC de Declaració de desglossament 
de quotes centralitzades de l’impost sobre hidrocarburs i 
s’estableixen les seves normes de presentació.

n) Ordre EHA/3798/2005, de 29 de novembre, per la 
qual s’estableix la declaració prèvia en la circulació en 
l’àmbit territorial intern de l’alcohol etílic i es modifica 
l’Ordre HAC/2696/2003, de 27 d’agost, per la qual s’esta-
bleix el sistema d’alerta prèvia en la circulació intracomu-
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nitària de determinats productes objecte dels impostos 
especials de fabricació.

ñ) Ordre EHA/3547/2006, de 4 d’octubre, per la qual 
s’aprova el model de la declaració liquidació de l’impost 
sobre l’alcohol i begudes derivades en els règims de 
destil·lació artesanal i colliter i s’estableixen les condici-
ons generals de la seva presentació, i es modifica l’Ordre 
de 15 de juny de 1995, en relació amb les entitats de dipò-
sit que presten el servei de col·laboració en la gestió 
recaptadora.

o) Ordre EHA/3548/2006, de 4 d’octubre, per la qual 
s’aproven els models, les condicions i el procediment per 
a la presentació telemàtica de les declaracions dels 
impostos especials de fabricació i de l’impost sobre ven-
des detallistes de determinats hidrocarburs i s’estableix la 
presentació obligatòria per via telemàtica del model 380 
de la declaració liquidació de l’impost sobre el valor afegit 
en operacions assimilades a les importacions.

p) Ordre EHA/3948/2006, de 21 de desembre, per la 
qual s’aproven els dígits identificatius de les oficines ges-
tores i les claus per configurar el codi d’activitat i d’esta-
bliment (CAE), que identifica l’activitat desenvolupada en 
relació amb els impostos especials de fabricació.

2. Queden així mateix derogades totes les disposici-
ons del mateix rang o inferior que s’oposin al que esta-
bleix aquesta Ordre.

Disposició final primera. Modificació de l’Ordre EHA/
1308/2005, d’11 de maig, per la qual s’aprova el model 
380 de declaració liquidació de l’impost sobre el valor 
afegit en operacions assimilades a les importacions, 
es determinen el lloc, la forma i el termini de presen-
tació, així com les condicions generals i el procedi-
ment per a la seva presentació per mitjans telemà-
tics.

L’Ordre EHA/1308/2005, d’11 de maig, per la qual 
s’aprova el model 380 de declaració liquidació de l’impost 
sobre el valor afegit en operacions assimilades a les 
importacions, es determinen el lloc, la forma i el termini 
de presentació, així com les condicions generals i el pro-
cediment de presentació per mitjans telemàtics, queda 
modificada en els termes següents:

U. L’apartat primer queda redactat de la manera 
següent:

«Primer. Aprovació del model 380. –S’aprova el 
model 380 “declaració liquidació. Operacions assi-
milades a les importacions de l’impost sobre el valor 
afegit“, que figura com a annex I d’aquesta Ordre.»

Dos. El punt 1 de l’apartat setè queda redactat de la 
manera següent:

«1. El model 380 s’ha de presentar per via tele-
màtica en els terminis establerts a l’article 73 del 
Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’impost sobre el valor 
afegit i l’apartat Quart d’aquesta Ordre. Amb caràc-
ter general, s’han de seguir les normes contingudes 
en l’Ordre EHA/3212/2004, de 30 de setembre, per la 
qual s’estableixen les condicions generals i el proce-
diment per a la presentació telemàtica per Internet 
de les declaracions corresponents als models 308, 
309, 341, 370, 371, 430 i 480.

No obstant això, quan l’obligat al pagament sol-
liciti ajornament o fraccionament del deute, s’ha de 
seguir el procediment establert a l’Ordre del Minis-
teri d’Hisenda de 21 de desembre de 2000, per la 
qual s’estableixen les condicions generals i el proce-
diment 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.

El declarant ha d’emplenar i transmetre les 
dades fiscals del formulari disponible a la pàgina 
web de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.
es), ajustats al contingut del model 380 vigent.»

Tres. El model 380 de declaració liquidació de l’impost 
sobre el valor afegit en operacions assimilades a les impor-
tacions contingut a l’annex I de l’Ordre EHA/1308/2005, d’11 
de maig, per la qual s’aprova el model 380 de declaració 
liquidació de l’impost sobre el valor afegit en operacions 
assimilades a les importacions, es determinen el lloc, la 
forma i el termini de presentació, així com les condicions 
generals i el procediment de presentació per mitjans tele-
màtics queda substituït pel model inclòs a l’annex XLIX 
d’aquesta Ordre.

Disposició final segona. Modificació de l’Ordre 
HAC/1398/2003, de 27 de maig, per la qual s’establei-
xen els supòsits i les condicions en què es pot fer 
efectiva la col·laboració social en la gestió dels tributs, 
i s’estén aquesta expressament a la presentació tele-
màtica de determinats models de declaració i altres 
documents tributaris.

L’apartat 2 de la disposició addicional única de l’Ordre 
HAC/1398/2003, de 27 de maig, per la qual s’estableixen 
els supòsits i les condicions en què es podrà fer efectiva 
la col·laboració social en la gestió dels tributs, i s’estén 
aquesta expressament a la presentació telemàtica de 
determinats models de declaració i altres documents tri-
butaris, queda modificat en els termes següents:

«2. Les persones o entitats autoritzades a pre-
sentar per la via telemàtica declaracions en repre-
sentació de terceres persones, d’acord amb el que 
disposa el Reial decret 1377/2002, de 20 de desem-
bre, pel qual es desenvolupa la col·laboració social 
en la gestió dels tributs per a la presentació telemà-
tica de declaracions, comunicacions i altres docu-
ments tributaris, poden fer ús de l’esmentada facul-
tat respecte de les següents declaracions i 
documents:

Documents d’acompanyament, administratius i 
comercials.

Documents simplificats d’acompanyament, 
administratius i comercials.

Notes de lliurament emeses dins del procedi-
ment de vendes en ruta.

Rebuts i comprovants de lliurament utilitzats en 
avituallament d’aeronaus i embarcacions.

Model DDC. Impost sobre hidrocarburs. Declara-
ció de desglossament de quotes centralitzades.

Model DCC. Impostos especials sobre l’alcohol i 
begudes alcohòliques, labors del tabac i Electricitat. 
Declaració de desglossament de quotes centralitza-
des.

Model DDE. Impost sobre les vendes detallistes 
de determinats hidrocarburs. Declaració de desglos-
sament per establiments.

Model RBRC. Impost sobre l’alcohol i begudes 
derivades. Règims de destil·lació artesanal i de colli-
ter. Relació de beneficiaris del règim de colliter.

Model 506. Impostos especials de fabricació. 
Sol·licitud de devolució per introducció en dipòsit 
fiscal.

Model 507. Impostos especials de fabricació. Sol-
licitud de devolució en el sistema d’enviaments 
garantits.
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Model 508. Impostos especials de fabricació. 
Sol·licitud de devolució en el sistema de vendes a 
distància.

Model 509. Impostos especials de fabricació. 
Informe d’incidències.

Model 510. Impostos especials de fabricació. 
Declaració d’operacions de recepció de productes 
de la resta de la Unió Europea.

Model 511. Impostos especials de fabricació. 
Relació mensual de notes de lliurament de produc-
tes amb l’impost meritat a tipus reduït o amb aplica-
ció d’una exempció per avituallament, expedits pel 
procediment de vendes en ruta.

Model 512. Impost sobre hidrocarburs. Relació 
anual de destinataris de productes de la tarifa 
segona.

Model 517. Impostos especials de fabricació. 
Petició de marques fiscals a l’oficina gestora d’im-
postos especials.

Model 518. Impost sobre l’alcohol i begudes 
derivades. Declaració de treball.

Model 519. Impost sobre l’alcohol i begudes 
derivades. Informe d’incidències en operacions de 
treball.

Model 520. Impost sobre l’alcohol i begudes 
derivades. Informe de resultat en operacions de tre-
ball.

Model 524. Impostos especials sobre l’alcohol i 
begudes alcohòliques. Sol·licitud de devolució.

Model 544. Relació de pagaments efectuats mit-
jançant xecs gasoil bonificat i targetes gasoil bonifi-
cat.

Model 545. Relació de subministraments de car-
burants realitzats en el marc de les relacions interna-
cionals amb devolució de l’impost sobre hidrocar-
burs.

Model 546. Relació de subministraments de 
gasoil marcat a embarcacions amb devolució de 
l’impost sobre hidrocarburs.

Model 547. Impost sobre hidrocarburs. Relació 
d’abonaments realitzats a detallistes de gasoil boni-
ficat per les entitats emissores de mitjans de paga-
ment específics.

Model 551. Impostos especials de fabricació. 
Relació setmanal de documents d’acompanyament 
expedits.

Model 552. Impostos especials de fabricació. 
Relació setmanal de documents d’acompanyament 
rebuts en trànsit intracomunitari.

Model 553. Impost sobre el vi i begudes fermen-
tades. Declaració d’operacions en fàbriques i dipò-
sits fiscals de vi i begudes fermentades.

Model 554. Impost sobre l’alcohol i begudes 
derivades. Declaració d’operacions en fàbriques i 
dipòsits fiscals d’alcohol.

Model 555. Impost sobre productes intermedis. 
Declaració d’operacions en fàbriques i dipòsits fis-
cals de productes intermedis.

Model 556. Impost sobre l’alcohol i begudes 
derivades. Declaració d’operacions en les fàbriques 
de productes intermedis de l’article 32 de la Llei 38/
1992, de 28 de desembre, d’impostos especials.

Model 557. Impost sobre l’alcohol i begudes deri-
vades. Declaració d’operacions en fàbriques i dipò-
sits fiscals de begudes derivades.

Model 558. Impost sobre la cervesa. Declaració 
d’operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de cer-
vesa.

Model 559. Impost sobre l’alcohol i begudes 
derivades. Règims de destil·lació artesanal i de colli-
ter. Declaració liquidació.

Model 560. Impost sobre l’electricitat. Declaració 
liquidació.

Model 561. Impost sobre la cervesa. Declaració 
liquidació.

Model 562. Impost sobre productes intermedis. 
Declaració liquidació.

Model 563. Impost sobre l’alcohol i begudes 
derivades. Declaració liquidació.

Model 564. Impost sobre hidrocarburs. Declara-
ció liquidació.

Model 566. Impost sobre les labors del tabac. 
Declaració liquidació.

Model 569. Impost sobre les vendes detallistes 
de determinats hidrocarburs. Declaració liquidació i 
Relació de subministraments i autoconsums 
exempts.

Model 570. Impost sobre hidrocarburs. Declara-
ció d’operacions en fàbriques i dipòsits fiscals d’hi-
drocarburs.

Model 572. Impost sobre hidrocarburs. Sol-
licitud de devolució.

Model 580. Impost sobre les labors del tabac. 
Declaració d’operacions en fàbriques i dipòsits fis-
cals de labors del tabac.

Model 590. Impostos especials de fabricació. 
Sol·licitud de devolució per exportació o expedició.

Model 380. Impost sobre el valor afegit. Operaci-
ons assimilades a les importacions. Declaració liqui-
dació.»

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

La present Ordre, a excepció de l’article 16, entra en 
vigor l’1 de gener de 2008 i és aplicable a les declaracions 
liquidacions i a les declaracions d’operacions correspo-
nents als períodes de liquidació que s’iniciïn a partir 
d’aquesta data.

L’article 16 entra en vigor l’1 de gener de 2009 i és apli-
cable als abonaments realitzats a partir d’aquesta data.

Madrid, 20 de novembre de 2007.–El vicepresident 
segon del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro 
Solbes Mira.

Nota: Annexos no traduïts al català; vegeu l’edició en castellà de 
l’Ordre EHA/3482/2007, de 20 de novembre, publicada en el BOE 
núm. 288, d’1 de desembre de 2007, pàg. 49509. 

 20724 ORDRE EHA/3505/2007, de 20 de novembre, 
per la qual es fixen llindars relatius a les esta-
dístiques d’intercanvi de béns entre estats 
membres de la Unió Europea per a l’any 2008. 
(«BOE» 289, de 3-12-2007.)

L’article 10 del Reglament (CE) número 638/2004 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, 
sobre les estadístiques comunitàries d’intercanvis de 
béns entre estats membres i pel qual es deroga el Regla-
ment (CEE) número 3330/91 del Consell, faculta els estats 
membres a aplicar mesures de simplificació i permet que 
aquests estableixin «llindars d’exempció i llindars de sim-
plificació», expressats en valors anuals de comerç intraco-
munitari per a cada un dels fluxos, per sota dels quals els 
responsables del subministrament de la informació estan 
exempts de facilitar informació Intrastat o poden facilitar 
informació simplificada.

De la mateixa manera, l’article 13 del Reglament (CE) 
número 1982/2004 de la Comissió, de 18 de novembre de 
2004, pel qual s’aplica el Reglament CE número 638/2004, 


