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ministeriais copropoñentes da norma neses momentos, 
para ditar as disposicións que desenvolvesen o citado 
real decreto.

As distintas modificacións que foron xurdindo realizá-
ronse a través de reais decretos que harmonizaron o 
dereito español co dereito comunitario, a maioría delas 
para a modificación dos anexos e para a inclusión de 
novas fibras téxtiles e a súa incidencia na etiquetaxe.

Co obxecto de axilizar no futuro a tramitación das dis-
posicións que se elaboren e que modifiquen os anexos do 
Real decreto 928/1987, do 5 de xuño, para os adaptar á 
normativa comunitaria e ao progreso científico e técnico, 
por medio deste real decreto facúltanse os ministros de 
Industria, Comercio e Turismo e de Sanidade e Consumo 
para ditar, no ámbito das súas competencias, as disposi-
cións necesarias.

Na tramitación deste real decreto déuselles audiencia 
ás asociacións de consumidores e usuarios e aos sectores 
afectados.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Sani-
dade e Consumo e de Industria, Turismo e Comercio, de 
acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do 
Consello de Ministros na súa reunión do día 16 de novem-
bro de 2007,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 928/1987, do 
5 de xuño, relativo á etiquetaxe de composición dos 
produtos téxtiles.

Modifícase o Real decreto 928/1987, do 5 de xuño, rela-
tivo á etiquetaxe de composición dos produtos téxtiles, 
nos termos seguintes:

Un. A disposición derradeira queda redactada nos 
seguintes termos:

«1. Facúltanse os ministros de Industria, Turismo e 
Comercio e de Sanidade e Consumo para ditar conxunta-
mente as disposicións de desenvolvemento deste real 
decreto.

2. Autorízanse os ministros de Industria, Turismo e 
Comercio e de Sanidade e Consumo para modificar 
conxunta ou separadamente, de acordo coas súas respec-
tivas competencias, os anexos deste real decreto, co fin 
de mantelos adaptados ao progreso técnico e, especial-
mente, ao disposto na normativa comunitaria.»

Dous. No anexo I engádese a fila 46, coa seguinte 
redacción: 

Núms. Denominación Descrición da fi bra

   

«46 Elastolefina. Fibra que está composta por polo 
menos un 95 % (en masa) de 
macromoléculas parcialmente 
entrecruzadas, formadas por eti-
leno e polo menos outra olefina e 
que, cando se estira ata acadar 
unha vez e media a súa lonxitude 
orixinal e se solta, recobra rápida 
e substancialmente a citada lonxi-
tude orixinal.»

 Tres. No anexo II engádese a fila 46, coa seguinte 
redacción: 

Número de fi bra Fibra Porcentaxe

   

«46 Elastolefina. 1,50»

 Disposición derradeira primeira. Incorporación do dereito 
da Unión Europea.

Mediante este real decreto incorpórase ao dereito 
español a Directiva 2007/3/CE da Comisión, do 2 de 
febreiro de 2007, pola que se modifican, para os adaptar 
ao progreso técnico, os anexos I e II da Directiva 96/74/CE 
do Parlamento Europeo e do Consello, relativa ás deno-
minacións téxtiles.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 16 de novembro de 2007.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 20484 ORDE EHA/3434/2007, do 23 de novembro, 
pola que se aproban os modelos 322 de autoli-
quidación mensual, modelo individual, e 353 
de autoliquidación mensual, modelo agre-
gado, e o modelo 039 de comunicación de 
datos, correspondentes ao réxime especial do 
grupo de entidades no imposto sobre o valor 
engadido. («BOE» 286, do 29-11-2007.)

O artigo terceiro punto catro da Lei 36/2006, do 29 de 
novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal, 
facendo uso da facultade que outorga aos Estados mem-
bros da Unión Europea o artigo 11 da Directiva 2006/112/CE 
do Consello, do 28 de novembro de 2006, relativa ao sis-
tema común do imposto sobre o valor engadido, modifica 
a Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o 
valor engadido e establece un novo réxime especial
dentro dos previstos no título IX da Lei do imposto. Para 
iso introduce o capítulo IX, no citado título IX, a través do 
cal se regulará o novo réxime especial do grupo de enti-
dades.

O artigo 163 nonies da Lei do imposto sobre o valor 
engadido regula as obrigas específicas que se deben cum-
prir no réxime especial do grupo de entidades, concreta-
mente, o punto tres do referido artigo dispón que, tanto a 
entidade dominante como as entidades dependentes, 
deben cumprir as obrigas establecidas no artigo 164 da Lei 
do imposto, é dicir, están obrigadas a presentar as autoli-
quidacións individuais correspondentes. Así mesmo, de 
acordo co previsto no punto catro do artigo 163 nonies, a 
entidade dominante debe presentar as autoliquidacións 
periódicas agregadas do grupo de entidades, procedendo, 
de ser o caso, ao ingreso da débeda tributaria ou á solici-
tude de compensación ou devolución.

En consecuencia, a creación do réxime especial do 
grupo de entidades orixina unha nova obriga de autoli-
quidación agregada que incumbe á entidade dominante 
e, por outra parte, en canto á autoliquidación individual, 
que deben presentar todas e cada unha das entidades 
integrantes do grupo, modifícase o contido desta en rela-
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ción cos modelos de autoliquidación ata o de agora vixen-
tes, xa que non levará asociado ingreso nin solicitude de 
compensación ou devolución.

De acordo, co exposto nos parágrafos anteriores, 
faise necesario aprobar un novo modelo de autoliquida-
ción individual, e un novo modelo de autoliquidación 
agregada do imposto sobre o valor engadido, que debe-
rán utilizar os suxeitos pasivos do imposto que optasen 
por aplicar o réxime especial do grupo de entidades pre-
visto no capítulo IX do título IX da Lei 37/1992, do 28 de 
decembro, do imposto sobre o valor engadido.

Os novos modelos 322 de autoliquidación individual, 
e 353 de autoliquidación agregada do imposto sobre o 
valor engadido presentaranse obrigatoriamente por vía 
telemática a través da Internet, seguindo a tendencia cre-
cente de utilización desta vía nas relacións entre os obri-
gados tributarios e a Axencia Tributaria, e o mandato 
establecido no artigo 96 da Lei 58/2003, do 17 de decem-
bro, xeral tributaria, en que se indica que a Administra-
ción tributaria promoverá a utilización das técnicas e dos 
medios telemáticos necesarios para o desenvolvemento 
da súa actividade e o exercicio das súas competencias. 
Todo iso de acordo coa habilitación conferida polo artigo 
98.4 da Lei xeral tributaria, ao ministro de Facenda, para 
que determine os supostos e as condicións en que os 
obrigados tributarios deberán presentar por medios tele-
máticos as súas autoliquidacións.

Por outra parte, o artigo 61.bis do Regulamento do 
imposto sobre o valor engadido, aprobado polo Real 
decreto 1624/1992, do 29 decembro, establece a obriga, 
que incumbe á entidade dominante dun grupo de entida-
des que vaian aplicar o réxime especial previsto no capí-
tulo IX título IX da Lei do imposto, de lle comunicar á 
Administración tributaria determinada información cen-
sual relativa ás entidades que conforman o grupo. Coa 
finalidade de sistematizar a información que se vaia sub-
ministrar e considerando que o punto 6 do artigo 61.bis 
do Regulamento do imposto sobre o valor engadido, 
autoriza o ministro de Economía e Facenda para aprobar 
un modelo específico a través do cal se tramiten as comu-
nicacións previstas no citado artigo, considerouse conve-
niente facer uso desta habilitación aprobando un novo 
modelo 039 de «Comunicación de datos relativa ao 
réxime especial do grupo de entidades no imposto sobre 
o valor engadido», cuxa presentación se realizará utili-
zando o modelo en papel proporcionado pola Axencia 
Estatal de Administración Tributaria.

Así mesmo, débense sinalar as habilitacións que, con 
carácter xeral, se conteñen nos artigos 167.Un da Lei 37/1992, 
do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido e 
no artigo 71.4 do Regulamento do imposto aprobado polo 
Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro.

As habilitacións ao ministro de Facenda indicadas 
nesta orde débense entender conferidas ao ministro de 
Economía e Facenda, de acordo co disposto no artigo 5 e 
disposición derradeira segunda do Real decreto 553/2004, 
do 17 de abril, polo que se reestruturan os departamentos 
ministeriais.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo 1. Aprobación do modelo 322.

1. Apróbase o modelo 322 de «Grupo de entidades. 
Modelo individual. Autoliquidación mensual» do imposto 
sobre o valor engadido, que figura como anexo I nesta 
orde.

2. Este modelo será presentado polos suxeitos pasi-
vos do imposto sobre o valor engadido que formen parte 
dun grupo de entidades, de acordo co establecido no 
artigo 163 quinquies.un da Lei do imposto, e optasen por 
aplicar o réxime especial previsto no capítulo IX, título IX 

da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o 
valor engadido.

3. A presentación deste modelo só se poderá efec-
tuar por vía telemática nas condicións e de acordo co 
procedemento previsto nos artigos 5 e 6 desta orde.

Artigo 2. Aprobación do modelo 353.

1. Apróbase o modelo 353 de «Grupo de entidades. 
Modelo agregado. Autoliquidación mensual» do imposto 
sobre o valor engadido, que figura como anexo II na pre-
sente orde.

O número de xustificante que deberá figurar no 
modelo 353 de autoliquidación será un número secuen-
cial cuxos tres primeiros díxitos se corresponderán co 
código 353.

2. Este modelo será presentado por quen teña a con-
sideración de entidade dominante do grupo de entidades 
segundo o disposto no artigo 163 quinquies.dous da 
Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor 
engadido, e nel incluiranse os resultados das autoliquida-
cións individuais do período de liquidación respectivo 
das entidades que integren o grupo e optasen por aplicar 
o réxime especial regulado no capítulo IX, título IX da Lei 
do imposto.

3. A presentación deste modelo só se poderá efec-
tuar por vía telemática nas condicións e de acordo co 
procedemento previsto nos artigos 5 e 7 desta orde.

Artigo 3. Aprobación do modelo 039.

1. Apróbase o modelo 039 de «Comunicación de 
datos relativa ao réxime especial do grupo de entidades 
no imposto sobre o valor engadido», que figura como 
anexo III nesta orde.

Este modelo consta de dous exemplares, un para a 
Administración e outro para o interesado.

2. O modelo 039 será presentado por quen teña a 
consideración de entidade dominante do grupo de entida-
des, segundo o disposto no artigo 163 quinquies. Dous da 
Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor 
engadido, e utilizarase para comunicar a aplicación do 
réxime especial previsto no capítulo IX do título IX da Lei 
do imposto sobre o valor engadido, así como a opción 
establecida no artigo 163 sexies.cinco da citada lei, caso 
en que poderá comunicar tamén a opción pola aplicación 
da regra de pro rata especial a que se refire o arti-
go 103.dous.1.º da Lei do imposto, en relación co sector 
diferenciado das operacións intragrupo, todo isto de 
acordo co disposto no artigo 61.bis puntos 1,2 e 3 do 
Regulamento do imposto sobre o valor engadido, apro-
bado polo Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro. Así 
mesmo, a renuncia á opción regulada no artigo 163 
sexies.cinco da Lei do imposto sobre o valor engadido 
formalizarase por medio da presentación do modelo 039.

A entidade dominante deberá presentar, tamén, o 
citado modelo 039 de «Comunicación de datos relativa ao 
réxime especial do grupo de entidades no imposto sobre 
o valor engadido», para realizar a comunicación anual 
prevista no artigo 61.bis.4 do Regulamento do imposto 
sobre o valor engadido, así como, cando se produza cal-
quera modificación que afecte as entidades do grupo que 
apliquen o réxime especial, e no suposto de renuncia á 
aplicación do citado réxime.

Artigo 4. Forma e lugar de presentación do modelo 039.

A presentación do modelo 039 realizarase exclusiva-
mente en papel, na Administración ou Delegación da 
Axencia Estatal de Administración Tributaria correspon-
dente ao domicilio fiscal da entidade dominante no 
momento da súa presentación ou ben na Unidade de Xes-
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tión de Grandes Empresas da Delegación Especial da 
Axencia Tributaria correspondente ao seu domicilio fiscal 
ou na Delegación Central de Grandes Contribuíntes, 
segundo proceda en función da súa adscrición.

A presentación poderase realizar mediante entrega 
directa nas oficinas indicadas ou enviándoo por correo 
certificado a estas.

Artigo 5. Forma e condicións xerais para a presentación 
telemática pola internet dos modelos 322 e 353.

1. Carácter da presentación. Será obrigatoria a pre-
sentación telemática a través da internet do modelo 322 
de «Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquida-
ción mensual» que consta como anexo I da presente orde 
e do modelo 353 de «Grupo de entidades. Modelo agre-
gado. Autoliquidación mensual» que consta como anexo II 
da presente orde.

2. Requisitos para a presentación telemática das 
autoliquidacións modelos 322 e 353.

A presentación telemática estará suxeita ás seguintes 
condicións:

1.º O declarante deberá dispor de número de identi-
ficación fiscal (NIF) e estar identificado no censo de 
empresarios, profesionais e retedores con carácter previo 
á presentación do modelo de autoliquidación.

2.º O declarante deberá ter instalado no navegador 
un certificado de usuario X.509.V3 expedido pola Fábrica 
Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda ou cal-
quera outro certificado electrónico admitido pola Axencia 
Estatal de Administración Tributaria, de acordo co pre-
visto na Orde HAC/1181/2003, do 12 de maio, pola que se 
establecen normas específicas sobre o uso da sinatura 
electrónica nas relacións tributarias por medios electróni-
cos, informáticos e telemáticos coa Axencia Estatal de 
Administración Tributaria.

Se a presentación telemática a vai realizar unha per-
soa ou entidade autorizada para presentar declaracións 
en representación de terceiras persoas, será esta persoa 
ou entidade autorizada quen deberá ter instalado no 
navegador o seu certificado.

3.º Para efectuar a presentación telemática o decla-
rante deberá cubrir e transmitir os datos do formulario, 
axustado ao modelo 322 ó 353, que estará dispoñible na 
páxina web da Axencia Tributaria.

3. Presentación de declaracións con deficiencias de 
tipo formal: naqueles casos en que se detecten anomalías 
de tipo formal na transmisión telemática de declaracións, 
tal circunstancia porase en coñecemento do presentador 
da declaración polo propio sistema mediante as corres-
pondentes mensaxes de erro, para que proceda á súa 
corrección.

4. Simultaneidade do ingreso e a presentación tele-
mática do modelo 353 con resultado a ingresar. A trans-
misión telemática do citado modelo deberase realizar na 
mesma data en que teña lugar o ingreso resultante del. 
Non obstante o anterior, no caso de que existan dificulta-
des técnicas que impidan efectuar a transmisión telemá-
tica da declaración na mesma data do ingreso, poderase 
realizar esta transmisión telemática ata o segundo día 
hábil seguinte ao do ingreso. Isto non suporá, en ningún 
caso, que queden alterados os prazos de declaración e 
ingreso previstos no artigo 61 ter.3 do Regulamento do 
imposto sobre o valor engadido.

Artigo 6. Procedemento para a presentación telemática 
pola internet das autoliquidacións correspondentes 
ao modelo 322.

1. O declarante conectarase coa Axencia Estatal de 
Administración Tributaria a través da internet no enderezo 

electrónico www.agenciatributaria.es, e seleccionará, 
dentro da oficina virtual, o concepto fiscal (imposto sobre 
o valor engadido) e o modelo de declaración que se trans-
mitirá (modelo 322).

2. A seguir, procederá a transmitir a declaración coa 
sinatura electrónica, xerada ao seleccionar o certificado 
de usuario previamente instalado no navegador para tal 
efecto.

Se o presentador é unha persoa ou entidade autori-
zada a presentar declaracións en representación de tercei-
ras persoas, requirirase unha única sinatura, a correspon-
dente ao seu certificado.

3. Se a declaración é aceptada, a Axencia Estatal de 
Administración Tributaria devolveralle en pantalla os 
datos do formulario validados cun código electrónico de 
16 caracteres, ademais da data e hora de presentación. 
No suposto de que a presentación fose rexeitada, amosa-
rase na pantalla a descrición dos erros detectados. Neste 
caso, deberase proceder a corrixir este no formulario de 
entrada, ou repetindo a presentación se o erro fose orixi-
nado por outro motivo.

O presentador deberá conservar a declaración acep-
tada, debidamente validada co correspondente código 
electrónico.

Artigo 7. Procedemento para a presentación telemática 
pola internet das autoliquidacións correspondentes 
ao modelo 353.

1. Se se trata de declaracións a ingresar, o procede-
mento que se debe seguir para a súa presentación tele-
mática será o seguinte:

a) O declarante porase en comunicación coa enti-
dade de depósito que actúa como colaboradora na xes-
tión recadatoria (bancos, caixas de aforro ou cooperativas 
de crédito) por vía telemática de forma directa, ou a través 
da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou ben 
acudindo ás súas oficinas, para efectuar o ingreso corres-
pondente e facilitar os seguintes datos:

NIF do suxeito pasivo (9 caracteres).
Exercicio fiscal (2 últimos díxitos).
Período: 2 caracteres. M.
Documento de ingreso: 353.
Tipo de autoliquidación = I Ingreso.
Importe a ingresar (deberá ser maior que cero).

A entidade colaboradora, unha vez realizado o ingreso, 
asignará un número de referencia completo (NRC) que 
xerará informaticamente mediante un sistema criptográ-
fico que relacione de forma unívoca o NRC co importe 
ingresado.

Ao mesmo tempo, remitirá ou entregará, segundo a 
forma de transmisión dos datos, un recibo que conterá, 
como mínimo, os datos sinalados no artigo 3.2 da Orde 
EHA/2027/2007, do 28 de xuño, pola que se desenvolve 
parcialmente o Real decreto 939/2005, do 29 de xuño, 
polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación, 
en relación coas entidades de crédito que prestan o ser-
vizo de colaboración na xestión recadatoria da Axencia 
Estatal de Administración Tributaria.

b) O declarante, unha vez realizada a operación ante-
rior, conectarase coa Axencia Estatal de Administración 
Tributaria a través da internet no enderezo electrónico ww
w.agenciatributaria.es, e seleccionará, dentro da oficina 
virtual, o concepto fiscal (imposto sobre o valor engadido) 
e a declaración para transmitir (modelo 353), e introducirá 
o NRC subministrado pola entidade colaboradora.

c) A continuación procederá a transmitir a declara-
ción coa sinatura electrónica, xerada ao seleccionar o 
certificado previamente instalado no navegador para tal 
efecto.
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Se o presentador é unha persoa ou entidade autori-
zada a presentar declaracións en representación de tercei-
ras persoas, requirirase unha única sinatura, a correspon-
dente ao seu certificado.

d) Se a declaración é aceptada, a Axencia Estatal de 
Administración Tributaria devolveralle na pantalla os 
datos do formulario con resultado a ingresar validado cun 
código electrónico de 16 caracteres, ademais da data e 
hora de presentación.

No suposto de que a presentación fose rexeitada, 
amosarase na pantalla a descrición dos erros detectados. 
Neste caso, deberase proceder a corrixilos no formulario 
de entrada, ou repetindo a presentación se o erro fose 
orixinado por outro motivo.

O presentador deberá conservar a declaración acep-
tada, así como de ser o caso, o documento de ingreso, 
debidamente validados co correspondente código elec-
trónico.

2. Se o resultado da declaración é a devolver ou a 
compensar, ou corresponde a un período sen actividade, 
procederase como segue:

a) O declarante conectarase coa Axencia Estatal de 
Administración Tributaria a través da internet, no ende-
rezo electrónico www.agenciatributaria.es, e seleccio-
nará, dentro da oficina virtual, o concepto fiscal (imposto 
sobre o valor engadido) e o modelo de declaración para 
transmitir (modelo 353).

b) A seguir, procederá a transmitir a declaración coa 
sinatura electrónica, xerada ao seleccionar o certificado 
de usuario previamente instalado no navegador para tal 
efecto.

Se o presentador é unha persoa ou entidade autori-
zada a presentar declaracións en representación de tercei-
ras persoas, requirirase unha única sinatura, a correspon-
dente ao seu certificado.

c) Se a declaración é aceptada, a Axencia Estatal de 
Administración Tributaria devolveralle na pantalla os 
datos do formulario validados cun código electrónico de 
16 caracteres, ademais da data e hora de presentación. 
No suposto de que a presentación fose rexeitada amosa-
rase na pantalla a descrición dos erros detectados. Neste 
caso, deberase proceder a corrixilos no formulario de 
entrada, ou repetindo a presentación se o erro fose orixi-
nado por outro motivo.

O presentador deberá conservar a declaración acep-
tada, debidamente validada co correspondente código 
electrónico.

3. Se o resultado da autoliquidación correspondente 
ao modelo 353 é a ingresar e se presenta con solicitude 
de compensación, aprazamento ou fraccionamento, será 
de aplicación o previsto nos artigos 71 e seguintes da 
Lei 58/2003, xeral tributaria e 55 e seguintes do Regula-
mento xeral de recadación, e nos artigos 65 da Lei 58/2003, 
xeral tributaria e 44 e seguintes do Regulamento xeral de 
recadación, respectivamente.

O procedemento de transmisión telemática das 
declaracións con solicitude de aprazamento ou fracciona-
mento, recoñecemento de débeda con solicitude de com-
pensación ou simple recoñecemento de débeda será o 
previsto nos puntos anteriores, coa particularidade de 
que os declarantes se deberán conectar, e enviar o docu-
mento correspondente establecido na normativa para 
cada tipo de solicitude das mencionadas anteriormente, 
ao rexistro telemático da Axencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, de acordo co previsto na Resolución do 23 
de agosto de 2005, da Dirección Xeral de Axencia Estatal 
de Administración Tributaria, pola que se regula a presen-
tación de determinados documentos electrónicos no seu 
rexistro telemático xeral; unha vez enviado correcta-
mente o documento que corresponda, a Axencia Tributa-
ria devolverá en pantalla un número de referencia que 

obrigatoriamente deberá ser consignado ao enviar tales 
declaracións.

Artigo 8. Prazo de presentación dos modelos 322 e 353.

A presentación das autoliquidacións correspondentes 
aos modelos 322 e 353, así como, de ser o caso, o ingreso 
da cantidade resultante do modelo de autoliquidación 353, 
efectuarase nos vinte primeiros días naturais do mes 
seguinte á finalización do correspondente período de 
liquidación mensual, excepto a correspondente ao período 
de liquidación do mes de xullo, que se presentará durante 
o mes de agosto e os vinte primeiros días naturais do mes 
de setembro inmediatamente posteriores e a correspon-
dente ao último período de liquidación do ano, que deberá 
presentarse durante os trinta primeros días naturais do 
mes de xaneiro seguinte, xunto coa declaración resumo 
anual que deberán presentar individualmente todas as 
entidades integrantes do grupo.

Artigo 9. Prazo de presentación do modelo 039.

A presentación do modelo 039 efectuarase, con carác-
ter xeral, no mes de decembro anterior ao inicio do ano 
natural en que deban ter efecto as opcións ou renuncias 
que se comuniquen a través deste, coas seguintes excep-
cións:

a) Cando se produzan modificacións ao longo do ano 
que afecten as entidades do grupo que aplican o réxime 
especial, presentarase dentro do prazo establecido para a 
presentación da autoliquidación correspondente ao 
período de liquidación en que se produza a modificación.

b) Nos supostos de inicio de actividades empresa-
riais ou profesionais ou de inicio dunha actividade que 
constitúa un sector diferenciado respecto doutras que 
viñan desenvolvendo con anterioridade empresarios ou 
profesionais que formen parte dun grupo de entidades e 
que exercesen a opción establecida no artigo 163 
sexies.cinco da Lei do imposto sobre o valor engadido, se 
optan pola aplicación da regra de pro rata especial a que 
se refire o artigo 103.dos.1.º da Lei do imposto en relación 
co sector diferenciado das operacións intragrupo, a enti-
dade dominante do grupo presentará o modelo 039 
comunicando tal opción dentro do prazo establecido para 
a presentación da autoliquidación correspondente ao 
período en que se produza o comezo da realización habi-
tual das entregas de bens ou prestacións de servizos 
correspondentes a tales actividades.

c) No suposto de que no mes de decembro se pro-
duza a incorporación de calquera entidade a un grupo que 
aplique o réxime especial, a comunicación desta circuns-
tancia realizarase presentando o modelo 039 no período 
comprendido entre a data de incorporación da citada enti-
dade ao grupo ata o 20 de xaneiro seguinte.

d) Cando nun grupo que viñese aplicando o réxime 
especial se incorporen entidades de nova creación, a enti-
dade dominante do grupo comunicará esta circunstancia 
presentando o modelo 039 dentro do prazo establecido para 
a presentación da autoliquidación correspondente ao 
período de liquidación en que se producise a incorporación.

Disposición adicional única. Modificación da Orde 
EHA/2027/2007, do 28 xuño, pola que se desenvolve 
parcialmente o Real decreto 939/2005, do 29 de xuño, 
polo que se aproba o Regulamento xeral de recada-
ción, en relación coas entidades de crédito que pres-
tan o servizo de colaboración na xestión recadatoria 
da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

No anexo II «Código 022-Autoliquidacións especiais» 
e no anexo VI «Modelos de autoliquidación cuxo resul-
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tado sexa unha solicitude de devolución e xestionables a 
través de entidades colaboradoras», inclúese o seguinte 
modelo de declaración:

Código de modelo: 353.
Denominación: Grupo de entidades. Modelo agre-

gado. Autoliquidación mensual.
Períodos de ingreso: M.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de novembro de 2007.–O vicepresidente 
segundo do Goberno e ministro de Economía e Facenda, 
Pedro Solbes Mira.

(Os modelos a que alude esta orde poden consultarse, en castelán, 
no BOE núm. 286, do 29 de novembro de 2007, páxinas 48826 a 48831.) 

 20485 ORDE EHA/3435/2007, do 23 de novembro, 
pola que aproban os modelos de autoliquida-
ción 117, 123, 124, 126, 128 e 300 e se estable-
cen medidas para a promoción e ampliación 
da presentación telemática de determinadas 
autoliquidacións, resumos anuais e declara-
cións informativas de carácter tributario. 
(«BOE» 286, do 29-11-2007.)

Co obxecto de se adaptar á nova normativa establecida 
para as autoliquidacións complementarias no artigo 119 do 
Regulamento xeral das actuacións e os procedementos 
de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento 
das normas comúns dos procedementos de aplicación 
dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 
de xullo, faise necesario modificar o formato de diversos 
modelos de autoliquidación de modo que se inclúan reca-
dros que indican se se trata ou non dunha autoliquidación 
complementaria para consignar expresamente a dedu-
ción do ingresado en declaracións anteriores do mesmo 
tributo, exercicio e período. Así mesmo, no modelo de 
autoliquidación referente ao imposto sobre o valor enga-
dido, considérase conveniente, para facilitar a súa forma-
lización e poder efectuar as validacións oportunas, intro-
ducir un recadro independente para consignar a 
regularización das deducións provisionais unha vez calcu-
lada a pro rata definitiva no último período de liquidación 
do exercicio.

Por outra parte, a Axencia Tributaria veu prestando 
nos últimos anos unha especial atención ás posibilida-
des que ofrecen as novas tecnoloxías para lles facilitar 
aos cidadáns o cumprimento voluntario das súas obri-
gas tributarias. Neste sentido, os logros que se acadaron 
foron notables, especialmente desde a promulgación do 
Real decreto 263/1996, do 16 de febreiro, polo que se 
regula a utilización de técnicas electrónicas, informáti-
cas e telemáticas pola Administración xeral do Estado, 
ditado en desenvolvemento do disposto no artigo 45 da 
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento adminis-
trativo común.

Nesta mesma liña, o artigo 96 da Lei 58/2003, do 17 de 
decembro, xeral tributaria, compromete, con carácter 
xeral, a Administración tributaria para que promova a uti-
lización das técnicas e medios electrónicos, informáticos 
e telemáticos necesarios para o desenvolvemento da súa 
actividade e o exercicio das súas competencias, apun-
tando que cando sexa compatible cos medios técnicos de 
que dispoña, os cidadáns se poderán relacionar con ela 
para exercer os seus dereitos e cumprir coas súas obrigas 
a través de tales técnicas e medios electrónicos, informá-

ticos e telemáticos coas garantías e requisitos previstos 
en cada procedemento.

Desde 1998, ano en que comezou a presentación de 
declaracións tributarias por vía telemática, foise incre-
mentando paulatinamente o número de declaracións e 
autoliquidacións susceptibles de presentación por esa 
vía, na medida en que o permitiron os recursos técnicos e 
humanos da Axencia Tributaria. As tecnoloxías da infor-
mación e as comunicacións permiten superar as barreiras 
de tempo e espazo que aínda separan o cidadán da Admi-
nistración. Permítenlles relacionarse con elas sen colas 
nin esperas, axilizar e facilitarlles en maior medida aos 
obrigados tributarios o cumprimento das súas obrigas, e 
sobre todo, facilitan o acceso dos cidadáns aos servizos 
públicos, porque o mellor servizo ao cidadán constitúe a 
razón fundamental destas reformas, para configurar unha 
Administración moderna, eficaz e eficiente nas súas rela-
cións con eles.

A evolución da tecnoloxía asociada á internet vén 
poñendo de manifesto a crecente utilización desta vía nas 
relacións entre os obrigados tributarios e a Axencia Tribu-
taria fronte á utilización doutros medios como son os 
modelos de presentación en papel. Ademais, a experien-
cia xestora pon de manifesto as vantaxes da vía telemá-
tica fronte a outras formas de presentación. Por isto, 
considérase que actualmente se dan as condicións idó-
neas para potenciar a utilización da internet como medio 
de presentación de declaracións e de restrinxir o uso dos 
soportes directamente lexibles por ordenador unicamente 
para aquelas declaracións anuais de operacións que con-
teñan máis de 49.999 rexistros declarados.

Por outro lado a experiencia na aplicación do procede-
mento de presentación por vía telemática das declara-
cións de grandes empresas e a xeneralización desta 
forma de presentación para estes obrigados tributarios, 
así como do modelo 201 (Declaración simplificada do 
imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de 
non-residentes correspondentes a establecementos per-
manentes e entidades en réxime de atribución de rendas 
constituídas no estranxeiro con presenza en territorio 
español) para aqueles declarantes que teñan forma de 
sociedade anónima ou de sociedade de responsabilidade 
limitada, fai que se considere necesario, para este colec-
tivo de contribuíntes, establecer de forma obrigatoria a 
presentación telemática das autoliquidacións modelos 
110, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 202, 300 e das declara-
cións resumo anual ou informativas modelos 180, 187, 
193, 198, 345, 347, 349 e 390, presentación que se efec-
tuará de acordo coas normas reguladoras actualmente 
existentes.

Cómpre indicar por último que, no que respecta ao 
modelo 187, co obxectivo de facer posible a súa presenta-
ción telemática pola internet, nos artigos 5 e 6 da presente 
orde regúlanse as condicións xerais e o procedemento de 
presentación.

A competencia do ministro de Economía e Facenda 
para establecer o procedemento de presentación telemá-
tica de declaracións tributarias deriva de normas de rango 
legal.

A Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no 
punto 4 do seu artigo 98 habilita o ministro de Facenda 
para que determine os supostos e as condicións en que 
os obrigados tributarios deberán presentar por medios 
telemáticos as súas declaracións, autoliquidacións, comu-
nicacións, solicitudes e calquera outro documento con 
transcendencia tributaria.

O artigo 27.6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso 
electrónico dos cidadáns aos servizos públicos establece 
que, regulamentariamente, as administracións públicas 
poderán establecer a obrigatoriedade de se comunicar 
con elas utilizando só medios electrónicos, cando os inte-
resados se correspondan con persoas xurídicas ou colec-
tivos de persoas físicas que por razón da súa capacidade 


