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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
14021 Ordre HAP/2783/2015, de 21 de desembre, per la qual s’aprova el model 151 

de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques per a 
contribuents del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori 
espanyol, així com el model 149 de comunicació per a l’exercici de l’opció per 
tributar per aquest règim, i es modifiquen l’Ordre HAP/1136/2014, de 30 de 
juny, per la qual es regulen determinades qüestions relacionades amb les 
obligacions d’informació i diligència deguda que estableix l’acord entre el 
Regne d’Espanya i els Estats Units d’Amèrica per a la millora del compliment 
fiscal internacional i l’aplicació de la llei nord-americana de compliment tributari 
de comptes estrangers i s’aprova la declaració informativa anual de comptes 
financers de determinades persones nord-americanes, model 290, i altra 
normativa tributària.

L’article 93 de 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 (d’ara endavant, Llei 35/2006), que regula el 
règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol, va ser 
objecte de modificació per la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen 
la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, el 
text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries (d’ara endavant, Llei 26/2014). 
L’entrada en vigor de la nova regulació es produeix l’1 de gener de 2015.

De conformitat amb l’esmentat article 93, les persones físiques que adquireixin la seva 
residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol 
poden optar per tributar per l’impost sobre la renda de no residents, amb determinades 
regles especials, mantenint la condició de contribuents per l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, durant el període impositiu en què s’efectuï el canvi de residència i 
durant els cinc períodes impositius següents, quan es compleixin les condicions següents:

a) Que no hagin estat residents a Espanya durant els deu períodes impositius 
anteriors a aquell en què es produeixi el seu desplaçament a territori espanyol.

b) Que el desplaçament a territori espanyol es produeixi com a conseqüència d’un 
contracte de treball, a excepció de la relació laboral especial dels esportistes professionals 
que regula el Reial decret 1006/1985, de 26 de juny, o com a conseqüència de l’adquisició 
de la condició d’administrador d’una entitat en el capital de la qual no participi o, en cas 
contrari, quan la participació en aquesta no determini la consideració d’entitat vinculada.

c) Que no obtingui rendes que es qualificarien d’obtingudes mitjançant un establiment 
permanent situat en territori espanyol.

L’aplicació d’aquest règim especial implica la determinació del deute tributari d’acord 
amb les normes que estableix el text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no 
residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març (d’ara endavant, text 
refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents), per a les rendes obtingudes 
sense mediació d’establiment permanent amb determinades especialitats.

Com a aspectes més innovadors respecte de la normativa vigent amb anterioritat és 
necessari ressaltar, d’una banda, que la totalitat dels rendiments del treball obtinguts 
durant l’aplicació del règim especial s’entenen obtinguts en territori espanyol i, de l’altra, 
que es graven acumuladament les rendes obtingudes en territori espanyol durant l’any 
natural, sense que sigui possible cap compensació entre aquelles, si bé se separa la base 
liquidable en dues parts, una integrada per les rendes a què es refereix l’article 25.1.f) del 
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text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, i l’altra, per la resta de 
rendes. Per determinar la quota íntegra, a cadascuna d’aquestes parts de base liquidable 
se li apliquen els tipus de gravamen d’una escala diferent.

Per al període impositiu 2015, la Llei 26/2014 va aprovar unes escales específiques 
contingudes a la disposició addicional trenta-unena de la Llei 35/2006, escales que 
posteriorment han estat objecte de modificació pel Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol, 
de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques i altres mesures de caràcter econòmic.

El desplegament reglamentari d’aquest règim especial està contingut en els articles 113 
a 120 del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial 
decret 439/2007, de 30 de març (d’ara endavant, Reglament de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques), en la redacció que en fa el Reial decret 633/2015, de 10 de juliol, 
pel qual es modifiquen el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, i el Reglament de l’impost sobre la 
renda de no residents, aprovat pel Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol.

L’exercici de l’opció de tributar per aquest règim especial, tal com disposa l’article 116.1 
del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’han de fer els 
contribuents mitjançant una comunicació adreçada a l’Administració tributària. Així mateix, 
de conformitat amb l’article 114.4 del Reglament esmentat, els contribuents als quals sigui 
aplicable aquest règim estan obligats a presentar i subscriure la declaració per l’impost 
sobre la renda de les persones físiques en un model especial.

Mitjançant aquesta Ordre s’aprova un nou model 149 de comunicació de l’opció, de la 
renúncia i de l’exclusió, així com de la finalització del desplaçament a territori espanyol als 
efectes del que preveu l’article 114.2.a) del Reglament de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques. Igualment, s’aprova un nou model especial de declaració de l’impost, 
model 151, adaptat al contingut del règim en la seva versió vigent des de l’1 de gener 
de 2015.

No obstant això, també és necessari tenir en compte el que preveu la disposició 
transitòria dissetena de la Llei 35/2006, en la redacció que en fa la Llei 26/2014, segons la 
qual els contribuents que s’hagin desplaçat a territori espanyol abans de l’1 de gener 
de 2015 poden optar per aplicar el règim especial que preveu l’article 93 de la Llei 
esmentada d’acord amb el que disposa aquest article, i si s’escau, la disposició transitòria 
dissetena, en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2014, i aplicar els tipus de 
gravamen que preveu la normativa de l’impost sobre la renda de no residents en vigor en 
aquesta última data. Aquesta opció s’ha de fer en la declaració de l’impost corresponent a 
l’exercici 2015 i s’ha de mantenir fins a la finalització de l’aplicació del règim especial.

Per manifestar l’opció esmentada en el paràgraf anterior és suficient que els 
contribuents presentin la seva declaració de l’impost corresponent a l’exercici 2015 
utilitzant el model 150 en lloc del nou model 151 que s’aprova mitjançant la present Ordre. 
Per tant, per a un mateix període impositiu, coexistiran dos models de declaració diferents, 
el model 151, per autoliquidar l’impost d’acord amb la redacció de la normativa vigent des 
de l’1 de gener de 2015, i el model 150, que han d’utilitzar els contribuents que hagin optat 
per mantenir l’aplicació del règim d’acord amb la redacció de la normativa vigent a 31 de 
desembre de 2014 fins a la finalització d’aquest.

L’article 93.1 de la Llei 35/2006 disposa que el ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques ha d’establir el procediment per a l’exercici de l’opció pel règim especial aplicable 
als treballadors desplaçats a territori espanyol.

Finalment, s’ha d’indicar que amb data 1 de juliol de 2014 va ser objecte de publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» l’Acord entre el Regne d’Espanya i els Estats Units 
d’Amèrica per a la millora del compliment fiscal internacional i la implementació de la 
Foreign Account Tax Compliance Act-FATCA (Llei de compliment tributari de comptes 
estrangers), fet a Madrid el 14 de maig de 2013 i aprovat per les Corts Generals (d’ara 
endavant, l’Acord), que té per objecte avançar en la lluita contra el frau fiscal internacional, 
així com servir de marc normatiu aplicable per facilitar que les institucions financeres 
espanyoles compleixin les obligacions derivades de la Llei de compliment voluntari de 
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comptes estrangers, que establia un sistema d’intercanvi automàtic d’informació amb fins 
tributaris en l’àmbit de l’assistència mútua entre tots dos estats.

Aquest Acord entre el Regne d’Espanya i els Estats Units d’Amèrica és d’aplicació 
progressiva, i amplia la informació que les institucions financeres estan obligades a 
subministrar sobre els comptes nord-americans subjectes a comunicació d’informació en 
relació amb l’any 2015 i 2016 i següents. Per això, es fa necessari modificar el model 290, 
de declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-
americanes, per tal d’afegir al seu annex la informació que s’ha de subministrar per primera 
vegada respecte als anys 2015 i 2016 i posteriors.

Tal i com estableix l’article 119 del Reglament de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, l’opció per l’aplicació del règim especial de l’article 93 de la Llei 35/2006 
s’ha d’exercir mitjançant una comunicació a l’Administració tributària, a través del model 
que aprovi el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, el qual ha d’establir la forma 
i el lloc de la seva presentació. Així mateix, segons estableixen els articles 117, 118 i 119.3 
d’aquest mateix Reglament, els contribuents han de comunicar a l’Administració tributària, 
mitjançant aquest mateix model de comunicació, la renúncia o l’exclusió del règim, així 
com la fi del desplaçament als efectes del que disposa l’article 114.2.a) d’aquest 
Reglament.

L’article 114.4 del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
determina que els contribuents als quals sigui aplicable aquest règim especial estan 
obligats a presentar i subscriure una declaració per l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, en el model especial que aprovi el ministre d’Economia i Hisenda, el qual ha 
d’establir la forma, el lloc i els terminis de la seva presentació, i el contingut del qual s’ha 
d’ajustar als models de declaració previstos per a l’impost sobre la renda de no residents. 
Igualment disposa que, en el moment de presentar la seva declaració, han de determinar 
el deute tributari corresponent i ingressar-lo en el lloc, la forma i els terminis que determini 
el ministre d’Economia i Hisenda.

D’altra banda, l’article 37 bis del Reglament general de les actuacions i els procediments 
de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments 
d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, estableix que, 
de conformitat amb el que disposen els articles 1.2 i 29 bis de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, i 30.2 del Reglament, les institucions financeres estan 
obligades a presentar una declaració informativa sobre comptes financers oberts en 
aquelles quan concorrin les circumstàncies que especifica la normativa sobre assistència 
mútua que, en cada cas, sigui aplicable. Igualment disposa que mitjançant ordre del 
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques s’ha d’aprovar el corresponent model de 
declaració.

Les habilitacions al ministre d’Economia i Hisenda esmentades abans s’han d’entendre 
conferides en l’actualitat al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
que disposen l’article 5 i la disposició final segona del Reial decret 1823/2011, de 21 de 
desembre, pel qual es reestructuren els departaments ministerials.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Aprovació del model 151 de «Declaració de l’impost sobre la renda de les 
persones. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol».

S’aprova el model de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques del 
règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol, vigent des de l’1 
de gener de 2015 i el document d’ingrés o devolució, consistents en:

a) Model 151. «Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Règim 
especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol», que figura a l’annex I 
d’aquesta Ordre.

b) Document d’ingrés o devolució de la declaració de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori 
espanyol, que figura a l’annex I de la present Ordre. El número de justificant que ha 
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d’aparèixer en aquest document és un número seqüencial els tres primers dígits del qual 
es corresponen amb el codi 151.

Article 2. Obligats a presentar el model 151 de declaració de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori 
espanyol.

D’acord amb el que disposa l’article 114 del Reglament de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març (d’ara endavant, 
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques), els contribuents d’aquest 
impost als quals sigui aplicable el règim especial aplicable als treballadors desplaçats a 
territori espanyol vigent des de l’1 de gener de 2015, estan obligats a presentar i subscriure 
el model de declaració que aprova l’article 1 d’aquesta Ordre.

Article 3. Termini i formes de presentació del model 151 de declaració de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques del règim especial aplicable als treballadors 
desplaçats a territori espanyol.

1. El termini de presentació de les declaracions de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori 
espanyol vigent des de l’1 de gener de 2015 és el mateix que s’aprovi cada exercici, amb 
caràcter general, per a les declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
sense perjudici del termini que específicament estableix l’article 4.2 d’aquesta Ordre per a 
la domiciliació bancària del pagament dels deutes tributaris resultants de les declaracions.

2. El model 151 de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques del 
règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol, vigent des de l’1 
de gener de 2015, així com el corresponent document d’ingrés o devolució, s’han de 
presentar de manera electrònica a través d’Internet, d’acord amb el que preveu la lletra a) 
de l’article 2 de l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els 
procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades 
autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i 
sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

Article 4. Habilitació, condicions generals i procediment per a la presentació electrònica 
per Internet del model 151 de declaració de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.

1. La presentació electrònica per Internet de les declaracions corresponents al 
model 151 s’ha d’efectuar amb subjecció a l’habilitació i les condicions de l’article 6 de 
l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, i d’acord amb el procediment que estableixen 
els articles 7 a 11 d’aquesta mateixa Ordre.

2. Quan es tracti d’una declaració amb resultat a ingressar i es pretengui fer el 
pagament mitjançant domiciliació bancària, aquesta es pot fer des de l’inici del termini fins 
al 25 de juny.

Article 5. Procediment per a la presentació electrònica per Internet de documentació 
complementària a la declaració model 151.

Quan els contribuents hagin d’adjuntar a la declaració qualsevol documentació, 
sol·licituds o manifestacions d’opcions no previstes expressament en el mateix model de 
declaració, aquesta documentació s’ha de presentar per via electrònica d’acord amb el 
procediment que estableix l’article 18 de l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre.
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Article 6. Aprovació del model 149 de comunicació de l’opció, de la renúncia a aquesta, 
de l’exclusió o de la fi del desplaçament, del règim especial aplicable als treballadors 
desplaçats a territori espanyol.

S’aprova el model 149 «Impost sobre la renda de les persones físiques. Règim especial 
aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. Comunicació de l’opció, la 
renúncia, l’exclusió, o de la fi del desplaçament», que figura com a annex II de la present 
Ordre.

Article 7. Àmbit subjectiu, termini de presentació i documentació a adjuntar amb la 
comunicació model 149.

1. Els contribuents que vulguin exercir l’opció de tributar pel règim especial aplicable 
als treballadors desplaçats a territori espanyol a què es refereix l’article 93 de 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, han d’utilitzar el model de comunicació 149 que aprova l’article 
anterior. Per a això, han d’estar inclosos en el cens d’obligats tributaris. En cas contrari, 
han de sol·licitar prèviament l’alta en aquest cens mitjançant la presentació de la declaració 
censal corresponent.

Tal i com estableix l’article 119.1 del Reglament de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, s’ha d’adjuntar a la 
comunicació de l’opció la documentació següent:

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

b) Quan es tracti d’un desplaçament ordenat pel seu ocupador, una còpia de la carta 
de desplaçament de l’ocupador, així com un document justificatiu emès per aquest en el 
qual s’expressi la data d’inici de l’activitat que consti a l’alta a la Seguretat Social a Espanya 
o a la documentació que permeti, si s’escau, el manteniment de la legislació de Seguretat 
Social d’origen, el centre de treball i la seva adreça, així com la durada de l’ordre de 
desplaçament.

c) Quan es tracti de desplaçaments com a conseqüència de l’adquisició de la condició 
d’administrador d’una entitat, un document justificatiu emès per l’entitat en el qual 
s’expressi la data d’adquisició de la condició d’administrador i que la participació del 
contribuent a l’entitat no determina la condició d’entitat vinculada en els termes que preveu 
l’article 18 de la Llei de l’impost sobre societats.

La comunicació de l’opció s’ha de presentar en el termini màxim de sis mesos des de 
la data d’inici de l’activitat que consti a l’alta a la Seguretat Social a Espanya o a la 
documentació que permeti, si s’escau, el manteniment de la legislació de Seguretat Social 
d’origen, segons disposa l’article 116.1 del Reglament de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques.

L’oficina gestora competent, a la vista de la comunicació de l’opció presentada i de la 
documentació adjunta, ha d’expedir al contribuent, si escau, en el termini màxim dels deu 
dies hàbils següents al de presentació de la comunicació, un document acreditatiu que ha 
exercit l’opció per aquest règim especial, de conformitat amb el model que figura com a 
annex III.

2. La comunicació de la renúncia a l’aplicació del règim especial també s’ha de fer 
mitjançant la presentació del model 149.

A la comunicació de la renúncia s’hi ha d’adjuntar la còpia segellada de la comunicació 
de dades al retenidor que preveu l’article 88 del Reglament de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques, com estableix l’article 117.2 de l’esmentat Reglament.
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La comunicació de la renúncia s’ha de presentar durant els mesos de novembre i 
desembre, tal i com disposa l’article 117.1 de l’esmentat Reglament.

3. La comunicació de l’exclusió del règim especial s’ha de fer igualment mitjançant la 
presentació del model 149.

La comunicació de l’exclusió s’ha de presentar en el termini d’un mes des de 
l’incompliment de les condicions que van determinar l’aplicació del règim, segons disposa 
l’article 118.2 del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

4. Així mateix, quan el contribuent finalitzi el seu desplaçament a territori espanyol 
sense perdre la residència fiscal a Espanya en l’exercici esmentat, s’ha d’utilitzar el 
model 149 per comunicar la finalització del desplaçament als efectes que no s’entenguin 
obtinguts durant l’aplicació del règim especial els rendiments que derivin d’una activitat 
duta a terme després de la data de presentació de la comunicació.

Aquesta comunicació s’ha de presentar en el termini d’un mes des que hagi finalitzat 
el desplaçament a territori espanyol, tal i com estableix l’article 119.3 del Reglament de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Article 8. Formes de presentació de la comunicació model 149.

La comunicació model 149, ajustada al model que aprova aquesta Ordre, s’ha de 
presentar de manera electrònica a través d’Internet, d’acord amb el que preveu la lletra a) 
de l’article 19 de l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre.

Article 9. Habilitació, condicions generals i procediment per a la presentació per Internet 
de la comunicació model 149.

1. La presentació electrònica per Internet de la comunicació model 149 s’ha d’efectuar 
amb subjecció a l’habilitació i les condicions de l’article 20 de l’Ordre HAP/2194/2013, 
de 22 de novembre, i d’acord amb el procediment que estableix l’article 21 d’aquesta 
mateixa Ordre.

Article 10. Procediment per a la presentació electrònica per Internet de documentació 
complementària a la comunicació model 149.

Quan els contribuents adjuntin a la comunicació la documentació que indica l’article 7 
d’aquesta Ordre i, en general, qualssevol documents, sol·licituds o manifestacions, aquesta 
documentació s’ha de presentar per via electrònica a través d’Internet d’acord amb el 
procediment que estableix l’article 18 de l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre.

Article 11. Termini de presentació de la comunicació de dades del perceptor de rendes 
del treball al seu pagador, model 145, en el supòsit d’exclusió del règim especial 
aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.

Quan, d’acord amb l’article 118.3 del Reglament de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, es comuniqui al retenidor l’exclusió del règim especial aplicable als 
treballadors desplaçats a territori espanyol per incompliment d’alguna de les condicions 
determinants de la seva aplicació, el termini de deu dies a què es refereix el segon paràgraf 
de l’article 88.4 del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques s’ha de 
comptar des que finalitzi el termini d’un mes que preveu l’article 118.2 d’aquest mateix 
Reglament per a la comunicació de l’exclusió a l’Administració tributària.

Disposició transitòria primera. Opció pel règim especial aplicable als treballadors 
desplaçats a territori espanyol de conformitat amb la redacció de la normativa en vigor 
a 31 de desembre de 2014.

Els contribuents que s’hagin desplaçat a territori espanyol abans de l’1 de gener 
de 2015 poden optar per aplicar el règim especial que preveu l’article 93 de la Llei 35/2006 
de conformitat amb el que disposa aquest article, i si s’escau, la disposició transitòria 
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dissetena de la Llei esmentada, en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2014, i 
han de mantenir aquesta opció fins a la finalització de l’aplicació del règim especial. Per 
exercir l’opció han de presentar la declaració de l’impost corresponent a l’exercici 2015 en 
el model 150, model que s’ha de seguir utilitzant fins a la finalització de l’aplicació del 
règim.

Disposició transitòria segona. Forma de presentació fins al 31 de gener de 2016 del 
model 149 de comunicació de l’opció, la renúncia, l’exclusió o la fi del desplaçament, 
del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.

Fins a aquesta data les comunicacions s’han de presentar utilitzant els models de 
comunicació, imprimibles i emplenables, que estan disponibles a la seu electrònica de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària a Internet, www.agenciatributaria.es, i s’han de 
presentar acompanyades de la documentació que s’hagi d’adjuntar en cada cas, d’acord 
amb el que disposa l’article 7 d’aquesta Ordre, presencialment a les oficines de registre de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, o bé per correu certificat, adreçades a la 
delegació o administració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponent al 
domicili fiscal del contribuent, o a la Unitat de Gestió de Grans Empreses de la corresponent 
delegació especial de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o la Delegació Central de 
Grans Contribuents, en el supòsit de contribuents adscrits a aquestes.

Així mateix, són vàlides, als efectes del que disposa la lletra a) de l’article 114.2 del 
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, les comunicacions de 
finalització del desplaçament a territori espanyol efectuades pels contribuents que finalitzin 
el seu desplaçament sense perdre la residència fiscal a Espanya en l’exercici esmentat, 
fetes abans de la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre mitjançant la presentació d’un 
escrit.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre queden derogats els articles 6 i 7, així 
com els annexos IV i V, de l’Ordre EHA/848/2008, de 24 de març, per la qual s’aproven el 
model 150 de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques per a 
contribuents del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol, 
així com el model 149 de comunicació per a l’exercici de l’opció per tributar per l’esmentat 
règim i es modifiquen altres disposicions en relació amb la gestió de determinades 
autoliquidacions.

Disposició final primera. Modificació de l’Ordre EHA/848/2008, de 24 de març, per la qual 
s’aproven el model 150 de declaració de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques per a contribuents del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a 
territori espanyol, així com el model 149 de comunicació per a l’exercici de l’opció per 
tributar per l’esmentat règim i es modifiquen altres disposicions en relació amb la gestió 
de determinades autoliquidacions.

L’Ordre EHA/848/2008, de 24 de març, per la qual s’aproven el model 150 de declaració 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques per a contribuents del règim especial 
aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol, així com el model 149 de 
comunicació per a l’exercici de l’opció per tributar per l’esmentat règim i es modifiquen 
altres disposicions en relació amb la gestió de determinades autoliquidacions, queda 
modificada de la manera següent:

U. Es modifica el títol de l’Ordre, que queda redactat de la manera següent:

«Ordre EHA/848/2008, de 24 de març, per la qual s’aprova el model 150 de 
declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques per a contribuents del 
règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol vigent amb 
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anterioritat a l’1 de gener de 2015 i es modifiquen altres disposicions en relació amb 
la gestió de determinades autoliquidacions.»

Dos. Es modifiquen la denominació i l’apartat 1 de l’article 1, que queden redactats 
de la manera següent:

«Article 1. Aprovació del model 150 de declaració de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a 
territori espanyol vigent amb anterioritat a l’1 de gener de 2015.

1. S’aprova el model de declaració de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol 
vigent amb anterioritat a l’1 de gener de 2015 i el document d’ingrés o devolució, 
consistents en:

a) Model 150. «Impost sobre la renda de les persones físiques. Règim especial 
aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol vigent amb anterioritat a l’1 
de gener de 2015», que es reprodueix a l’annex I de la present Ordre.

b) Document d’ingrés o devolució de la declaració de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a 
territori espanyol vigent amb anterioritat a l’1 de gener de 2015, que es reprodueix a 
l’annex II de la present Ordre. El número de justificant que ha de figurar en aquest 
document és un número seqüencial els tres primers dígits del qual es corresponen 
amb el codi 150.»

Tres. Es modifica l’article 2, que queda redactat de la manera següent:

«Article 2. Obligats a presentar el model 150 de declaració de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques del règim especial aplicable als treballadors 
desplaçats a territori espanyol vigent amb anterioritat a l’1 de gener de 2015.

Els contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques que s’hagin 
desplaçat a territori espanyol amb anterioritat a l’1 de gener de 2015 i optin per 
aplicar el règim especial que preveu l’article 93 de la Llei 35/2006, en la seva 
redacció en vigor a 31 de desembre de 2014, estan obligats a presentar i subscriure 
el model 150 de declaració aprovat a l’article 1 d’aquesta Ordre fins a la finalització 
de l’aplicació del règim.»

Disposició final segona. Modificació de l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per 
la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de 
determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, 
comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

L’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments 
i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, i 
declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, 
de naturalesa tributària, queda modificada de la manera següent:

«U. S’inclou el model 151 “Declaració de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori 
espanyol” en la relació d’autoliquidacions a què es refereix el de l’article 1.2 de 
l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre.

Dos. S’inclou el model 149 “Impost sobre la renda de les persones físiques. 
Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. 
Comunicació de l’opció, la renúncia, l’exclusió, o la fi del desplaçament”, a la llista 
de comunicacions a què es refereix l’article 1.4 de l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de 
novembre.»
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Disposició final tercera. Modificació de l’Ordre EHA/2027/2007, de 28 de juny, per la qual 
es desplega parcialment el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament general de recaptació, en relació amb les entitats de crèdit que presten el 
servei de col·laboració en la gestió recaptadora de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària.

L’Ordre EHA/2027/2007, de 28 de juny, per la qual es desplega parcialment el Reial 
decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació, en 
relació amb les entitats de crèdit que presten el servei de col·laboració en la gestió 
recaptadora de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, queda modificada de la manera 
següent:

«U. A l’annex I, Codi 021-Autoliquidacions, s’inclou el següent model 
d’autoliquidació:

Codi de model: 151.
Denominació: “Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 

Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol vigent des 
de l’1 de gener de 2015”.

Període d’ingrés: 0A.

Dos. A l’annex VI, “Models d’autoliquidació el resultat dels quals sigui una 
sol·licitud de devolució i gestionables a través d’entitats col·laboradores”, s’inclou:

Codi de model: 151.
Denominació: “Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 

Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol”.
Període d’ingrés: 0A.»

Disposició final quarta. Modificació de l’Ordre EHA/1658/2009, de 12 de juny, per la qual 
s’estableixen el procediment i les condicions per a la domiciliació del pagament de 
determinats deutes la gestió dels quals té atribuïda l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària.

L’Ordre EHA/1658/2009, de 12 de juny, per la qual s’estableixen el procediment i les 
condicions per a la domiciliació del pagament de determinats deutes la gestió dels quals té 
atribuïda l’Agència Estatal d’Administració Tributària, queda modificada de la manera 
següent:

«U. A l’annex I, “Relació de models d’autoliquidacions l’ingrés de les quals es 
pot domiciliar a través de les entitats col·laboradores de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària”, s’afegeix el model següent:

Codi de model: 151 “Declaració de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol”.

Dos. A l’annex II, “Terminis generals de presentació telemàtica 
d’autoliquidacions amb domiciliació de pagament”, s’introdueix la modificació 
següent:

S’afegeix el model 151 i el termini corresponent a aquest:

Codi model: 151. Termini: des de l’inici del termini fins al 25 del mes de juny.»

Disposició final cinquena. Modificació de l’Ordre HAP/1136/2014, de 30 de juny, per la 
qual es regulen determinades qüestions relacionades amb les obligacions d’informació 
i diligència deguda que estableix l’Acord entre el Regne d’Espanya i els Estats Units 
d’Amèrica per a la millora del compliment fiscal internacional i l’aplicació de la Llei 
nord-americana de compliment tributari de comptes estrangers i s’aprova la declaració 
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informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes, 
model 290.

Se substitueix l’annex de l’Ordre HAP/1136/2014, de 30 de juny, per la qual es regulen 
determinades qüestions relacionades amb les obligacions d’informació i diligència deguda 
que estableix l’Acord entre el Regne d’Espanya i els Estats Units d’Amèrica per a la millora 
del compliment fiscal internacional i l’aplicació de la Llei nord-americana de compliment 
tributari de comptes estrangers i s’aprova la declaració informativa anual de comptes 
financers de determinades persones nord-americanes, model 290, pel que apareix a 
l’annex IV de la present Ordre.

Disposició final sisena. Entrada en vigor.

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

No obstant això:

a) El model 151 de «Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol» s’ha d’utilitzar per 
primera vegada per a la presentació de la declaració corresponent al període 
impositiu 2015.

b) Les formes de presentació de la comunicació model 149 a què es refereix l’article 8 
d’aquesta Ordre són aplicables des de l’1 de febrer de 2016.

c) Les modificacions introduïdes respecte al model 290 de comptes financers de 
determinades persones nord-americanes s’han d’aplicar per primera vegada a la declaració 
corresponent a l’exercici 2015.

Madrid, 21 de desembre de 2015.– El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, 
Cristóbal Montoro Romero.
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ANNEX I

Clave de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía en la que tuvo su residencia en el ejercicio indicado ...............................  

Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio
09

Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a la Iglesia 
Católica.

Si desea que se destine un porcentaje de la cuota íntegra a las actividades 
previstas en el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio (BOE del 29), marque 
con "X" esta casilla ..................................................................................

Asignación de cantidades a fi nes sociales

11
Si desea que se destine un porcentaje de la cuota íntegra al 
sostenimiento económico de la Iglesia Católica, marque con 
"X" esta casilla ...................................................................

Asignación tributaria a la Iglesia Católica

10

N.I.F. Apellidos o razón social o denominación Nombre

Representante

Domicilio
Tipo de Vía Nombre de la Vía Pública

Tipo de 
numeración

Califi cador 
del número Bloque Portal Escalera Planta Puerta

Datos complementarios 
del domicilio

Localidad / Población 
(si es distinta del municipio)

Código Postal Nombre del Municipio

Provincia N.º de FAXTeléf. móvilTeléf. fi jo

Número 
de casa 49 50 5148 53

54 55

52

45

46 47

44

6160

57

58 59

56

Página 1Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Modelo

151
Régimen especial aplicable a los trabajadores 

desplazados a territorio español
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Agencia Tributaria

Si el domicilio está situado en el extranjero:
Domicilio

e-mail Código Postal 
(ZIP)

Datos complementarios 
del domicilio

País

Provincia/Región/Estado

Código 
País N.º de FAXTeléf. móvil

Población/Ciudad

Teléf. fi jo

62

63

65 66 67

64

68 70 7169 72

Domicilio habitual actual
Tipo de Vía Nombre de la Vía Pública

Tipo de 
numeración

Califi cador 
del número Bloque Portal Escalera Planta Puerta

Datos complementarios 
del domicilio

Localidad / Población 
(si es distinta del municipio)

Código Postal Nombre del Municipio

Provincia N.º de FAXTeléf. móvilTeléf. fi jo

Número 
de casa 49 50 5148 53

54 55

52

45

46 47

44

6160

57

58 59

56

Referencia catastralDatos adicionales de la vivienda en la 
que tiene su domicilio actual. 

Porcentaje de participación, en 
caso de propiedad o usufructo

06

Titularidad

05 08

Situación

07

Ejercicio ....

Contribuyente Ejercicio

MujerSexo: Hombre

0201

Fecha de nacimiento .... 03

Cambio de domicilio. Si ha cambiado de domicilio, consigne una "X" ..... 04

N.I.F.

Nombre

Apellidos

Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo ejercicio indicado, indíquelo marcando con "X" esta casilla  .................

Si de la declaración complementaria resulta una cantidad a devolver inferior a la solicitada en la declaración anterior y ésta no hubiera sido todavía 
efectuada por la Agencia Tributaria, marque con "X" esta casilla .............................................................................................................................

Declaración complementaria

12

13

Nº de justifi cante de la declaración anterior:
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 Rendimientos y rentas imputadas a integrar en la base liquidable generalA1

Importante: Agrupe en un mismo apartado los rendimientos positivos en los que coincida la misma "clave de tipo de renta" y "naturaleza" y tratándose de 
rendimientos de trabajo, además, que procedan del mismo pagador.
Los rendimientos positivos y rentas imputadas derivadas de bienes inmuebles deberán declararse de forma separada por cada bien inmueble con la misma 
"clave tipo de renta" y misma "naturaleza".

Página 2ApellidosN.I.F. Nombre

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada 
Retención o ingreso a cuenta ..........................

6
7

Pagador (rendimientos de trabajo):
N.I.F. F/J Apellidos o razón social       

Datos adicionales de las rentas derivadas de bienes inmuebles:
Referencia catastralPropiedad (%) Origen SituaciónUsufructo (%)

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero .......
Impuesto satisfecho en el extranjero .....................................

8
Datos adicionales de los rendimientos de trabajo:

Nombre

9

10 11 12 13 14

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada 
Retención o ingreso a cuenta ..........................

6
7

Pagador (rendimientos de trabajo):
N.I.F. F/J Apellidos o razón social       

Datos adicionales de las rentas derivadas de bienes inmuebles:
Referencia catastralPropiedad (%) Origen SituaciónUsufructo (%)

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero .......
Impuesto satisfecho en el extranjero .....................................

8
Datos adicionales de los rendimientos de trabajo:

Nombre

9

10 11 12 13 14

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada 
Retención o ingreso a cuenta ..........................

6
7

Pagador (rendimientos de trabajo):
N.I.F. F/J Apellidos o razón social       

Datos adicionales de las rentas derivadas de bienes inmuebles:
Referencia catastralPropiedad (%) Origen SituaciónUsufructo (%)

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero .......
Impuesto satisfecho en el extranjero .....................................

8
Datos adicionales de los rendimientos de trabajo:

Nombre

9

10 11 12 13 14

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada 
Retención o ingreso a cuenta ..........................

6
7

Pagador (rendimientos de trabajo):
N.I.F. F/J Apellidos o razón social       

Datos adicionales de las rentas derivadas de bienes inmuebles:
Referencia catastralPropiedad (%) Origen SituaciónUsufructo (%)

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero .......
Impuesto satisfecho en el extranjero .....................................

8
Datos adicionales de los rendimientos de trabajo:

Nombre

9

10 11 12 13 14
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Importante: Si el número de apartados previsto en el epígrafe A1 resulta insufi ciente agrupe el RESTO de rendimientos o rentas imputadas de bienes inmuebles 
en este apartado.

Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada ...............................................................................................................
Retención o ingreso a cuenta .....................................................................................................................................

6
7

A1 . Total rendimientos íntegros/Rentas inmobiliarias imputadas ...................................................................

A1 . Total retenciones o ingresos a cuenta ....................................................................................................
15
16

Página 3ApellidosN.I.F. Nombre

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada 
Retención o ingreso a cuenta ..........................

6
7

Pagador (rendimientos de trabajo):
N.I.F. F/J Apellidos o razón social       

Datos adicionales de las rentas derivadas de bienes inmuebles:
Referencia catastralPropiedad (%) Origen SituaciónUsufructo (%)

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero .......
Impuesto satisfecho en el extranjero .....................................

8
Datos adicionales de los rendimientos de trabajo:

Nombre

9

10 11 12 13 14

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada 
Retención o ingreso a cuenta ..........................

6
7

Pagador (rendimientos de trabajo):
N.I.F. F/J Apellidos o razón social       

Datos adicionales de las rentas derivadas de bienes inmuebles:
Referencia catastralPropiedad (%) Origen SituaciónUsufructo (%)

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero .......
Impuesto satisfecho en el extranjero .....................................

8
Datos adicionales de los rendimientos de trabajo:

Nombre

9

10 11 12 13 14

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada 
Retención o ingreso a cuenta ..........................

6
7

Pagador (rendimientos de trabajo):
N.I.F. F/J Apellidos o razón social       

Datos adicionales de las rentas derivadas de bienes inmuebles:
Referencia catastralPropiedad (%) Origen SituaciónUsufructo (%)

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero .......
Impuesto satisfecho en el extranjero .....................................

8
Datos adicionales de los rendimientos de trabajo:

Nombre

9

10 11 12 13 14

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro/Renta inmobiliaria imputada 
Retención o ingreso a cuenta ..........................

6
7

Pagador (rendimientos de trabajo):
N.I.F. F/J Apellidos o razón social       

Datos adicionales de las rentas derivadas de bienes inmuebles:
Referencia catastralPropiedad (%) Origen SituaciónUsufructo (%)

Rendimiento íntegro obtenido y gravado en el extranjero .......
Impuesto satisfecho en el extranjero .....................................

8
Datos adicionales de los rendimientos de trabajo:

Nombre

9

10 11 12 13 14
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 Rendimientos a integrar en la base liquidable del ahorro (artículo 25.1.f TRLIRNR)A2

Importante: Agrupe en un mismo apartado los rendimientos positivos en los que coincida la misma "clave de tipo de renta" y "naturaleza".

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro ...............................
Retención o ingreso a cuenta ................

6
7

Página 4ApellidosN.I.F. Nombre

Importante: Si el número de apartados previsto en el epígrafe A2 resulta insufi ciente agrupe el RESTO de rendimientos positivos en este apartado.

Rendimientos íntegro .......................................................................................................................................................
Retención o ingreso a cuenta ......................................................................................................................................

6
7

A2 . Total rendimientos íntegros ....................................................................................................................

A2 . Total retenciones o ingresos a cuenta ....................................................................................................
8
9

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro ...............................
Retención o ingreso a cuenta ................

6
7

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro ...............................
Retención o ingreso a cuenta ................

6
7

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro ...............................
Retención o ingreso a cuenta ................

6
7

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro ...............................
Retención o ingreso a cuenta ................

6
7

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro ...............................
Retención o ingreso a cuenta ................

6
7

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro ...............................
Retención o ingreso a cuenta ................

6
7

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro ...............................
Retención o ingreso a cuenta ................

6
7

Tipo de renta .............. Naturaleza ............1 2

Retribuciones en especie:
Valoración................................
Ingresos a cuenta .....................
Ingresos a cuenta repercutidos .

3

5

4

Rendimiento íntegro ...............................
Retención o ingreso a cuenta ................

6
7
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Importante: Deberá cumplimentar un apartado distinto por las ganancias procedentes de cada una de las instituciones de inversión colectiva de que se trate.

Ganancias sometidas a retención o  ingreso a cuenta derivadas de transmisiones o reembolsos de acciones o 
participaciones en Sociedades y Fondos de inversiónC

Tipo de renta .................. 1

N.I.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión:

Ganancia patrimonial ..............................
Retención o ingreso a cuenta ................

2
3

Importante: A efectos de determinar el rendimiento neto, agrupe en un mismo apartado los RENDIMIENTOS POSITIVOS (ingresos íntegros superiores a los 
gastos deducibles). Los rendimientos negativos se declararán separadamente.

 Rendimientos de actividades económicas con deducción de gastos (artículo 24.2 TRLIRNR) B

Tipo de renta .................. 1

Ingresos íntegros .....................
Gastos de personal .................. 3

2 Rendimiento neto ...................................
Retención o ingreso a cuenta ................

5
6

4
Gastos de aprovisionamiento de 
materiales y de suministros .......

Página 5ApellidosN.I.F. Nombre

Importante: En el caso de RENDIMIENTOS NEGATIVOS sobre los que se haya practicado retención o ingreso a cuenta, deberán declararse separadamente en 
este apartado.

B. Total rendimientos netos .........................................................................................................................

B. Total retenciones o ingresos a cuenta .....................................................................................................
8
9

Importante: Si el número de apartados previsto en el epígrafe C resulta insufi ciente agrupe el RESTO de ganancias en este apartado.

2
3

Ganancia patrimonial ........................................................................................................................................................
Retención o ingreso a cuenta .......................................................................................................................................

C. Total ganancias patrimoniales ..................................................................................................................

C. Total retenciones o ingresos a cuenta ......................................................................................................
4
5

Tipo de renta .................. 1

N.I.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión:

Ganancia patrimonial ..............................
Retención o ingreso a cuenta ................

2
3

Tipo de renta .................. 1

N.I.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión:

Ganancia patrimonial ..............................
Retención o ingreso a cuenta ................

2
3

Tipo de renta .................. 1

N.I.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión:

Ganancia patrimonial ..............................
Retención o ingreso a cuenta ................

2
3

Tipo de renta .................. 1

N.I.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión:

Ganancia patrimonial ..............................
Retención o ingreso a cuenta ................

2
3

Tipo de renta .................. 1

N.I.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión:

Ganancia patrimonial ..............................
Retención o ingreso a cuenta ................

2
3

Tipo de renta .................. 1

N.I.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión:

Ganancia patrimonial ..............................
Retención o ingreso a cuenta ................

2
3

Tipo de renta .................. 1

N.I.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión:

Ganancia patrimonial ..............................
Retención o ingreso a cuenta ................

2
3

7
6

Rendimiento neto .......................................................................................................
Retención o ingreso a cuenta ......................................................................................................................................
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Importante: Deberá cumplimentar un apartado distinto por cada inmueble transmitido.

Ganancias derivadas de transmisiones de bienes inmueblesD

Valor de transmisión ........................................................................................
Valor de adquisición ........................................................................................
Diferencia .......................................................................................................
Ganancia (o pérdida) ........................................................................................

Adquirente
N.I.F. F/J Apellidos o razón social       

Fecha de transmisiónFecha de mejora o 2ª adquisiciónFecha de adquisición

Notario o fedatario Nº de protocoloDoc. público Doc. privado

Número de justifi cante del modelo 211 ..............

Mejora o 2ª adquisiciónAdquisición

6

8

9

7

2

4

5

3

Ganancia patrimonial total obtenida ..
Retención o ingreso a cuenta ........... 11

10

Tipo de renta .................. 1

Descripción del inmueble
Tipo de Vía Nombre de la Vía 

Pública
Tipo de 
numeración

Califi cador 
del número Bloque Portal Escalera Planta Puerta

Datos complementarios 
del domicilio

Localidad / Población 
(si es distinta del municipio)

Código Postal Nombre del Municipio

Provincia

Número 
de casa

Referencia catastral

49 50 5148 53

54 55

52

45

46 47

44

57

58 73

56

Cuota participación (%): .......

Nombre 

Página 6ApellidosN.I.F. Nombre

Importante: Si el número de apartados previsto en el epígrafe D resulta insufi ciente agrupe el RESTO de ganancias en este apartado.

10
11

Ganancia patrimonial obtenida ............................................................................................................................................
Retención o ingreso a cuenta .......................................................................................................................................

D. Total ganancias patrimoniales ..................................................................................................................

D. Total retenciones o ingresos a cuenta ......................................................................................................
12
13

Valor de transmisión ........................................................................................
Valor de adquisición ........................................................................................
Diferencia .......................................................................................................
Ganancia (o pérdida) ........................................................................................

Adquirente
N.I.F. F/J Apellidos o razón social       

Fecha de transmisiónFecha de mejora o 2ª adquisiciónFecha de adquisición

Notario o fedatario Nº de protocoloDoc. público Doc. privado

Número de justifi cante del modelo 211 ..............

Mejora o 2ª adquisiciónAdquisición

6

8

9

7

2

4

5

3

Ganancia patrimonial total obtenida ..
Retención o ingreso a cuenta ........... 11

10

Tipo de renta .................. 1

Descripción del inmueble
Tipo de Vía Nombre de la Vía 

Pública
Tipo de 
numeración

Califi cador 
del número Bloque Portal Escalera Planta Puerta

Datos complementarios 
del domicilio

Localidad / Población 
(si es distinta del municipio)

Código Postal Nombre del Municipio

Provincia

Número 
de casa

Referencia catastral

49 50 5148 53

54 55

52

45

46 47

44

57

58 73

56

Cuota participación (%): .......

Nombre 
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Importante: Deberá cumplimentar un apartado distinto por cada ganancia obtenida.

Ganancias que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales a integrar en la base liquidable generalE1

Descripción de la ganancia patrimonial

Tipo de renta .................. 1 Ganancia patrimonial .......................
Retención o ingreso a cuenta ...........

3

4
Naturaleza ........... 2

Importante: Deberá cumplimentar un apartado distinto por cada ganancia obtenida.

Resto de Ganancias derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales a integrar en la base liquidable 
del ahorro (artículo 25.1.f TRLIRNR)E2

Página 7ApellidosN.I.F. Nombre

Importante: Si el número de apartados previsto en el epígrafe E1 resulta insufi ciente agrupe el RESTO de ganancias en este apartado.

3
4

Ganancia patrimonial .........................................................................................................................................................
Retención o ingreso a cuenta .......................................................................................................................................

E1 . Total ganancias patrimoniales .................................................................................................................

E1 . Total retenciones o ingresos a cuenta .....................................................................................................
5
6

Descripción del elemento patrimonial

Fecha de transmisión .........
Fecha de adquisición .........

Tipo de renta .................. 1

2

3
Valor de transmisión ........................
Valor de adquisición ........................
Diferencia .......................................
Ganancia patrimonial .......................

4

5

Descripción de la ganancia patrimonial

Tipo de renta .................. 1 Ganancia patrimonial .......................
Retención o ingreso a cuenta ...........

3

4
Naturaleza ........... 2

Descripción de la ganancia patrimonial

Tipo de renta .................. 1 Ganancia patrimonial .......................
Retención o ingreso a cuenta ...........

3

4
Naturaleza ........... 2

Descripción del elemento patrimonial

Fecha de transmisión .........
Fecha de adquisición .........

Tipo de renta .................. 1

2

3
Valor de transmisión ........................
Valor de adquisición ........................
Diferencia .......................................
Ganancia patrimonial .......................

4

5

Descripción del elemento patrimonial

Fecha de transmisión .........
Fecha de adquisición .........

Tipo de renta .................. 1

2

3
Valor de transmisión ........................
Valor de adquisición ........................
Diferencia .......................................
Ganancia patrimonial .......................

4

5

Descripción del elemento patrimonial

Fecha de transmisión .........
Fecha de adquisición .........

Tipo de renta .................. 1

2

3
Valor de transmisión ........................
Valor de adquisición ........................
Diferencia .......................................
Ganancia patrimonial .......................

4

5

Descripción del elemento patrimonial

Fecha de transmisión .........
Fecha de adquisición .........

Tipo de renta .................. 1

2

3
Valor de transmisión ........................
Valor de adquisición ........................
Diferencia .......................................
Ganancia patrimonial .......................

4

5
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Página 8ApellidosN.I.F. Nombre

Base liquidableF

17Base liquidable general ( A1  15  + B   8  + E1   5  )....................................................................................................

18Base liquidable del ahorro (artículo 25.1.f TRLIRNR) ( A2   8  + C   4  + D   12  + E2   6  ) ............................................

Cálculo del impuesto y resultado de la declaraciónG

34

19Cuota correspondiente a la base liquidable general ...........................................................................................................

21

24

2322

2625

{ 35
Epígrafe A1

+ 36
Epígrafe A2

+

37
Epígrafe B

+ 38
Epígrafe C

+

39
Epígrafe D

+ 40
Epígrafes E1 y E2

Parte estatal Parte autonómica

Cuota íntegra total ( 19  +  20 ) ..............................

Deducción por donativos ........................................

Deducción por doble imposición internacional por razón 
de los rendimientos de trabajo obtenidos y gravados 
en el extranjero ......................................................

Cuota líquida total ( 21  -  24  -  27 ) ........................

Retención e ingresos a cuenta .................................

Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
pagadas respecto de las rentas incluidas en la 
declaración ............................................................

Resultados a ingresar de las anteriores declaraciones 
o liquidaciones administrativas(*).............................

Devoluciones acordadas por la Administración(*) ......

Resultado de la declaración ( 30  -  33  -  34  -  41  
+ 42 ) ...................................................................

20Cuota correspondiente a la base liquidable del ahorro (artículo 25.1.f TRLIRNR) ..................................................................

41

27

33

30

2928

3231

42

43
(*) Exclusivamente en caso de declaración complementaria correspondiente al ejercicio indicado. 

Importante: Si el número de apartados previsto en el epígrafe E2 resulta insufi ciente agrupe el RESTO de ganancias en este apartado.

E2 . Total ganancias patrimoniales ................................................................................................................ 6

Ganancia patrimonial ....................................................................................................................................................... 5

Descripción del elemento patrimonial

Fecha de transmisión .........
Fecha de adquisición .........

Tipo de renta .................. 1

2

3
Valor de transmisión ........................
Valor de adquisición ........................
Diferencia .......................................
Ganancia patrimonial .......................

4

5

Descripción del elemento patrimonial

Fecha de transmisión .........
Fecha de adquisición .........

Tipo de renta .................. 1

2

3
Valor de transmisión ........................
Valor de adquisición ........................
Diferencia .......................................
Ganancia patrimonial .......................

4

5

Descripción del elemento patrimonial

Fecha de transmisión .........
Fecha de adquisición .........

Tipo de renta .................. 1

2

3
Valor de transmisión ........................
Valor de adquisición ........................
Diferencia .......................................
Ganancia patrimonial .......................

4

5

Descripción del elemento patrimonial

Fecha de transmisión .........
Fecha de adquisición .........

Tipo de renta .................. 1

2

3
Valor de transmisión ........................
Valor de adquisición ........................
Diferencia .......................................
Ganancia patrimonial .......................

4

5
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Si la autoliquidación resulta con CUOTA CERO, marque con una X este recuadro. CUOTA CERO

Sin ingreso ni devolución

Modelo

151

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Régimen especial aplicable a los trabajadores 
desplazados a territorio español

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Agencia Tributaria

Resultado de la declaración

Resultado de la declaración ............................................................................................................... 43

Si el importe consignado en la casilla 43 es una cantidad positiva, consigne en la casilla I el importe a ingresar.
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de autoliquidaciones.

Forma de pago:

Importe: 

Cuenta bancaria abierta en España:

Ingreso

Número de cuenta (IBAN)

I

Ejercicio ....

Contribuyente Ejercicio
N.I.F.

Nombre

Apellidos

Espacio reservado para la numeración por código de barras

Período ................. 0    A

1Renuncia a la devolución a favor del Tesoro Público ..............

Si el importe consignado en la casilla 43 es una cantidad negativa, marque con una "X" la clave que corresponda:

2Solicita la devolución por transferencia ........ Importe: 

Devolución

D

Cuenta bancaria abierta en España o en el extranjero (U.E./SEPA):

Número de cuenta (IBAN) SWIFT-BIC
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ANNEX II

Modelo

149
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
RÉGIMEN ESPECIAL APLICABLE A LOS TRABAJADORES DESPLAZADOS 
A TERRITORIO ESPAÑOL
Comunicación de la opción, renuncia, exclusión y fi n del desplazamiento

1. Contribuyente

N.I.F. Apellidos

Nombre  Teléf. fi jo  Teléf. móvil

11 12

Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es

901335533

2. Representante

Domicilio

Tipo de Vía Nombre de la Vía Pública

Tipo de 
numeración

Califi cador 
del número Bloque Portal Escalera Planta Puerta

Datos complementarios 
del domicilio

Localidad / Población 
(si es distinta del municipio)

Código Postal Nombre del Municipio

Provincia N.º de FAXTeléf. fi jo

Número 
de casa

Teléf. móvil

N.I.F.  Apellidos o Denominación o razón social Nombre

a

c

k

m

ñ o

f g h

b

d

n

e j

l

p

i

q

Fecha en que se ha producido el fi n del desplazamiento ......................................................................................................... 62

6. Comunicación del fi n del desplazamiento a los efectos del artículo 114.2.a) del Reglamento del IRPF

COMUNICO el fi n de mi desplazamiento a territorio español .................................................................................................................................. 61

 COMUNICO mi renuncia al régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español ..............................................................

4. Comunicación de la renuncia al régimen especial

41

38

37

39

N.I.F. Denominación o razón social35 36

DECLARO cumplir las condiciones establecidas en los artículos 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 113 del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Y cumpliendo las condiciones exigidas, EJERCITO LA OPCIÓN de tributar por el régimen especial 
aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español ..................................................................................................................................

Asimismo, comunico los siguientes datos:

1)  Desplazamiento como consecuencia de un contrato de trabajo

 Identifi cación del empleador:

Fecha de entrada en territorio español .................................................................................................................................

3. Comunicación de la opción por el régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español

2) Desplazamiento como consecuencia de la adquisición de la condición de administrador de una entidad

 Identifi cación de la entidad:

Fecha de inicio de la actividad que consta en el alta en la Seguridad Social en España o en la documentación que permita, en su 
caso, el mantenimiento de la legislación de Seguridad Social de origen..................................................................................

Último país o territorio de residencia (código de país o territorio) ......................................................................................................................

N.I.F. Apellidos o Denominación o razón social3332 Nombre34

31

COMUNICO mi exclusión del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español ............................................................

53Causa de la exclusión: (indique brevemente la causa) ........

52

5. Comunicación de la exclusión del régimen especial

Fecha de incumplimiento de las condiciones..........................................................................................................................

51
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ANNEX III

  

 

 
Agència Tributària 
 

DELEGACIÓ DE.............................................. 

ADMINISTRACIÓ DE....................................... 

DOMICILI......................................................... 

MUNICIPI............................... CP................... 

Tel.: ................................................................... 

FAX: .................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADREÇA: 

 
 
 

CERTIFICAT D'HAVER EXERCIT L'OPCIÓ PEL RÈGIM 
ESPECIAL APLICABLE ALS TREBALLADORS DESPLAÇATS 

A TERRITORI ESPANYOL 
 
 
 

IDENTIFICACIÓ DEL DOCUMENT 
 

NIF: 12345678x 
Nom: COGNOM1 COGNOM2 NOM 

 
EL CAP DE LA DEPENDÈNCIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

 
CERTIFICA: Que el contribuent ha presentat amb data     de            de     davant aquesta oficina de 
l'Agència Tributària la comunicació de la seva opció pel règim especial aplicable als treballadors 
desplaçats a territori espanyol, a què es refereix l'article 93 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de 
l'impost sobre la renda de les persones físiques. 

 
A la vista de la comunicació i documentació justificativa presentades i d'acord amb l'article 119.2 del 
Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 
30 de març, s'expedeix el present certificat als efectes de justificar davant les persones o entitats 
obligades a retenir la condició de contribuent de l'IRPF per aquest règim especial aplicable als 
treballadors desplaçats a territori espanyol. 

 
Aquesta opció, llevat de renúncia o exclusió, abasta els períodes impositius.............. a..............  

 
…….............……, ……… de …………………………. de ……………. 

 
El cap de la Dependència de Gestió Tributària 

 

 
 
 
 
 
 
 

Signat: ……………………………. 
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ANNEX IV

  

 

 
 
 
 

CONTINGUT DE LA DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE COMPTES 
FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES NORD-AMERICANES, MODEL 290 

 

 
 
 
 
Els missatges informàtics que, en compliment del que disposa aquesta Ordre, es 

transmetin a l'Agència Estatal d'Administració Tributària han de contenir, en els termes i 

amb les condicions que estableix l'Acord entre el Regne d'Espanya i els Estats Units 

d'Amèrica per a la millora del compliment fiscal internacional i l'aplicació de la Llei nord-

americana de compliment tributari de comptes estrangers, la informació següent: 
 
Respecte a la institució financera obligada a presentar la declaració informativa: 

 
1. NIF 

 
2. Global Intermediary Identification Number (GIIN) obtingut en registrar-se davant 

l'autoritat competent dels Estats Units d'Amèrica. 
 

3. Denominació o raó social. 
 

4. Adreça, amb la consigna d'almenys les dades següents: 
 

4.1 País en què està l'adreça indicada 
 

4.2 Carrer o nom de la via pública 
 

4.3 Número 
 

4.4 Planta, portal o escala 
 

4.5 Planta o porta 
 

4.6 Districte o barri 
 

4.7 Apartat de correus 
 

4.8 Codi postal 
 

4.9 Ciutat o municipi 
 

4.10 Província, regió o Estat. 
 

5. País de residència 
 

6. Exercici, amb la consigna de l'any natural al qual correspongui la declaració. 
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7. Declaració complementària o substitutiva. La presentació dels missatges 

informàtics en què consisteixin les declaracions complementàries o substitutives 

efectuades per les institucions financeres s'ha de fer en els termes que en cada 

moment constin a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració 

Tributària a Internet. 
 
En cas que qui presenti la declaració actuï en qualitat de sponsoring entity en aplicació 

del que preveu l'apartat 2 de l'article 1 d'aquesta Ordre, la informació a què es refereixen 

els apartats 1 a 6 s'ha de subministrar tant respecte de la sponsored investment entity, 

com de l'entitat que actua com a sponsoring entity. 
 
En relació amb cada compte financer respecte del qual, en aplicació de les normes 
de diligència, la institució financera determini que es tracta d'un compte financer 
subjecte a comunicació d'informació, s'han de consignar les dades següents: 
 
8. Número de compte. Pot consistir en un codi IBAN, ISIN, en el número de referència 

d'un contracte d'assegurança amb valor en efectiu o d'un contracte d'anualitats o en 

qualsevol altre codi identificatiu utilitzat per la institució financera obligada a comunicar 

informació. 
 
9. Saldo o valor total del compte al final de l'any natural, o d'un altre període de referència 

pertinent o, en cas de cancel·lació del compte, en el moment immediatament anterior 

a la seva cancel·lació. 
 
10.   Moneda en què estigui expressat el saldo del compte. 

 

 
11. Imports pagats o anotats en relació amb el compte declarat. 

 

 
En cas que es tracti d'un compte de custòdia, s'ha de consignar l'import brut total en 

concepte d'interessos, l'import brut total en concepte de dividends i l'import brut total 

en concepte d'altres rendes, generats en relació amb els actius dipositats en el 

compte, pagats o deguts en el compte (o en relació amb el compte) durant l'any civil 

o un altre període de referència pertinent. A partir de la declaració corresponent a l'any 

2016, s'han d'incloure així mateix els ingressos totals bruts derivats de l'alienació o el 

reemborsament de béns, pagats o deguts en el compte durant l'any civil o un altre 

període de referència pertinent en què la institució financera espanyola obligada a 

comunicar informació va actuar com a dipositari, corredor, agent designat o com a 

representant en qualsevol altra qualitat per al titular del compte. 
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Si el compte nord-americà subjecte a comunicació d'informació és un compte de 

dipòsit, s'ha de declarar l'import brut total d'interessos pagats o deguts en el compte 

durant l'any civil o un altre període de referència pertinent. 
 

Si es tracta d'un compte no esmentat en els paràgrafs anteriors, s'ha de consignar 

l'import brut total pagat o degut al titular del compte en relació amb aquest durant l'any 

civil o un altre període de referència pertinent, durant el qual la institució financera 

espanyola obligada a comunicar informació és el deutor, inclòs l'import total 

corresponent a amortitzacions o reemborsaments efectuats al titular del compte 

durant l'any civil o un altre període de referència pertinent. 
 

En tot cas s'han de declarar de manera separada els imports que corresponguin a 

interessos, dividends, amortitzacions, reemborsaments o altres rendes, amb indicació 

de la moneda en què aquests s'expressin. 
 
En relació amb cada compte financer i respecte a cada titular d'aquest, s'ha 
d'incloure la informació següent: 

 
12. País de residència, amb caràcter opcional. Es pot declarar més d'un país de 

residència per cada titular del compte financer. 
 
13. Número d'identificació fiscal atribuït pels Estats Units d'Amèrica, sense perjudici del 

que disposa l'article 3.4 de l'Acord. El número d'identificació fiscal consisteix en el 

codi EIN (Employer Identification Number) en cas que el titular del compte financer 

sigui una entitat. Es pot declarar, en cas que n'hi hagi, més d'un número 

d'identificació fiscal nord-americà per cada titular del compte financer declarat. 
 

14. Nom complet en el cas de persones físiques, amb la consigna de manera 

separada de la informació següent: 
 

14.1 Primer nom. Si el titular del compte té diversos noms, s'ha de consignar el 

nom que aparegui en primer lloc. 
 

14.2 Segon nom. Si el titular del compte té diversos noms, s'ha de consignar 

el nom que aparegui en segon lloc.  

 

14.3 Cognom o cognoms.  15. Denominació social en el cas que no sigui una 

persona física. 
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16. Adreça, amb la consigna d'almenys les dades següents: 
 

 
16.1 País en què està l'adreça indicada. 

 

16.2 Carrer o nom de la via pública 
 

  16.3 Número 
 

  16.4 Planta, portal o escala 
 

  16.5 Planta o porta 
 

  16.6 Districte o barri 
 

  16.7 Apartat de correus 
  

16.8 Codi postal 
 

  16.9 Ciutat o municipi 
  

16.10  Província, regió o Estat 
 

 
17. Data de naixement, en els termes que estableix l'article 3.4 de l'Acord. 

 

 
18. Tipus de titular del compte. S'ha d'identificar si l'entitat titular del compte financer 

objecte de la declaració és: 
 

a) Una persona nord-americana específica. 
 

 
b) Una entitat no nord-americana, diferent d'una institució financera, que té 

caràcter passiu, quan una o diverses de les persones que exerceixen el 

control sobre aquesta són ciutadans o residents dels Estats Units 

d'Amèrica. 
 

c) Una institució financera amb titulars documentats que siguin persones 

nord-americanes específiques (Owner-Documented Financial Institution 

de conformitat amb el que preveu l'apartat 2 de l'article 1 d'aquesta Ordre). 
 

En cas que algun dels titulars del compte financer pertanyi a la segona de les 

categories al·ludides a l'apartat anterior, s'ha d'incloure la informació definida 

a continuació sobre les persones nord-americanes específiques que 

exerceixen el control sobre aquests titulars. En cas que el titular del compte 

financer sigui una institució financera amb titulars documentats, s'ha de 

consignar la informació següent en relació amb tots els seus propietaris o 

partícips que siguin persones nord-americanes específiques, 

independentment del seu grau de participació o control sobre el titular del 

compte. 

 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 306  Dimecres 23 de desembre de 2015  Secc. I. Pàg. 26

 

 

19. País de residència, amb caràcter opcional. Es pot declarar més d'un país de 

residència per cada persona respecte de la qual s'hagi d'informar. 
 
20. Número d'identificació fiscal atribuït pels Estats Units d'Amèrica, sense perjudici del 

que disposa l'article 3.4 de l'Acord. Es pot declarar, en cas que n'hi hagi, més d'un 

número d'identificació fiscal nord-americà. 
 
21. Primer nom. Si la persona respecte de la qual s'ha d'informar té diversos noms, s'ha 

de consignar el nom que aparegui en primer lloc. 
 
22. Segon nom. Si la persona respecte de la qual s'ha d'informar té diversos noms, s'ha 

de consignar el nom que aparegui en segon lloc. 
 
23. Cognom o cognoms. 

 

 
24. Adreça, amb la consigna d'almenys les dades següents: 

 

 
24.1 País en què està l'adreça declarada 

 

 
24.2 Carrer o nom de la via pública 

 

 
24.3 Número 

 

 
24.4 Planta, portal o escala 

 

 
24.5 Planta o porta 

 

 
24.6 Districte o barri 

 

 
24.7 Apartat de correus 

 

 
24.8 Codi postal 

 

 
24.9 Ciutat o municipi 

 

 
24.10 Província, regió o Estat 

 

25. Data de naixement, en els termes que estableix l'article 3.4 de l'Acord. 
 

 
En cas que durant l'any al qual correspongui la declaració informativa la institució 
financera declarant hagi efectuat pagaments a institucions financeres no 
participants, ha de declarar la informació següent respecte a cadascuna 
d'aquestes: 

 
26. Nom de la institució financera no participant 

 

 
27. Import total dels pagaments fets durant l'any 
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