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8. TERMINI D’INGRÉS EN PERÍODE VOLUNTARI DE LES QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS DE L’IMPOST SOBRE 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Es modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de 
l’exercici 2022 relatius a les quotes nacionals i provincials.

9. MESURES FISCALS CONTEMPLADES EN EL REIAL DECRET-LLEI 11/2022 DE 25 DE JUNY
El Reial decret-llei 11/2022, de 25 de juny contempla mesures tributàries de diversa índole.

1. LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS ACLAREIX DIVERSES QÜESTIONS RE-
LATIVES A LA FISCALITAT DELS INFLUENCERS

En la seva recent consulta vinculant (V0773-22), d’11 d’abril de 2022, la Direcció general de Tributs resol dife-
rents qüestions relatives a la fiscalitat dels influencers. 

L’epígraf a consignar a la declaració censal d’alta (epígraf de l’IAE)

Estableix l’esmentada consulta que l’epígraf a consignar dependrà, entre altres qüestions, de si entre els rendi-
ments que l’influencer obté hi ha alguns derivats de la realització de publicitat. En aquest cas, hauran de do-
nar-se d’alta en dos epígrafs, mentre que, si solament realitza la creació de contingut digital, sense publicitat, 
l’epígraf a consignar serà el que correspongui amb l’activitat que efectivament es realitzi.

A manera d’exemple, en el cas consultat la influencer enfocava la seva activitat en la realització de fotografies 
i vídeos per a les seves xarxes socials amb el que conclou Tributs que:

«Traslladant l’anterior al cas objecte de consulta, i segons les dades aportades, la consultant, per les activitats 
efectuades, consistents en la realització de fotografies i vídeos per a la seva posterior publicació en la plata-
forma, amb la finalitat d’obtenir ingressos de la plataforma a través de les subscripcions mensuals dels clients al 
seu contingut o bé a través de la realització de fotografies i vídeos de contingut personalitzat dins de la mateixa 
plataforma, haurà de donar-se d’alta en les següents rúbriques de les Tarifes:

-En l’epígraf 961.1 “Producció de pel·lícules cinematogràfiques (fins i tot vídeos)” de la secció primera de les Ta-
rifes, que faculta per a la venda, reproducció i lloguer de les pel·lícules produïdes (fins i tot vídeos), comprenent 
qualsevol activitat relacionada amb la producció.

-En l’epígraf 973.1 “Serveis fotogràfics” de la secció primera de les Tarifes, que comprèn segons la seva nota 
adjunta “la producció de retrats fotogràfics, i la producció de fotografies comercials, els serveis de fotografia 
tècnica, els serveis de revelatge, impressió i ampliació de fotografies, així com els serveis combinats de vídeo i 
fotografia”».

L’obligació d’expedir factura pels influencers

És molt habitual que els influencers no emetin factures pels serveis que presten. Això és així perquè cal recordar 
que l’emissió de la factura pot fer-se, sempre que així s’acordi amb caràcter previ, per qualsevol persona impli-
cada o no en l’operació, sense perjudici que hagi de complir amb tots els requisits formals necessaris per a la 
consideració com a documents justificatius de l’operació.

En particular, sol succeir que els grans operadors emeten automàticament les factures per estalviar-se l’infinit 
treball que suposaria la correcta recepció de totes les factures de tots els usuaris que obtinguin rendiments dels 
seus llocs webs, apps, etc.

Tributs resol aquesta qüestió com segueix:
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1. L’obligació al fet que es refereix l’article 2 podrà ser complerta materialment pels destinataris de les ope-
racions o per tercers. En qualsevol d’aquests casos, l’empresari o professional o subjecte passiu obligat a 
l’expedició de la factura serà el responsable del compliment de totes les obligacions que s’estableixen en 
aquest títol.

2. Perquè l’obligació al fet que es refereix l’article 2 pugui ser complerta materialment pel destinatari de les 
operacions, hauran de complir-se els següents requisits:

a. Haurà d’existir un acord entre l’empresari o professional que realitzi les operacions i el destinatari d’aques-
tes, pel qual el primer autoritzi al segon l’expedició de les factures corresponents a aquestes operacions. 
Aquest acord haurà de subscriure’s amb caràcter previ a la realització de les operacions i en ell hauran 
d’especificar-se aquelles a les quals es refereixi.

b. Cada factura així expedida haurà de ser objecte d’un procediment d’acceptació per part de l’empresari 
o professional que hagi realitzat l’operació. Aquest procediment s’ajustarà al que determinin les parts. 

c. El destinatari de les operacions que procedeixi a l’expedició de les factures haurà de remetre una còpia a 
l’empresari o professional que les va realitzar.

d. Aquestes factures seran expedides en nom i per compte de l’empresari o professional que hagi realitzat les 
operacions que en elles es documenten.

D’acord amb l’exposat, la societat del Regne Unit a la qual presti els seus serveis la consultant podrà acordar 
amb la mateixa el compliment material de l’obligació d’expedir les seves factures per part d’aquella, amb in-
dependència dels mitjans empleats, bé sigui en paper o per mitjans electrònics, i sempre que es compleixin els 
requisits assenyalats en la Llei 37/1992 i el Reglament de facturació, prèviament reproduïts.

La retenció en l’IRPF de l’influencer  

Aquesta qüestió sí que es mostra certament controvertida. No obstant això, hi ha una diferenciació clara a 
l’hora de practicar retenció, per l’IRPF espanyol, en les factures i és, precisament, el concepte de territorialitat.

No pot obligar-se a una empresa estrangera que no opera en territori espanyol a través d’establiment perma-
nent a aplicar una retenció per un impost nacional del qual no participa de cap manera. I així ho resol el centre 
directiu de manera clara:

«En el cas plantejat, com el pagador dels rendiments (plataforma resident en el Regne Unit que no opera a 
Espanya amb establiment permanent ni realitza activitat econòmica en territori espanyol sense establiment 
permanent) no es troba entre els obligats a retenir a compte de l’Impost, no naixerà l’obligació de practicar 
retenció a compte de l’IRPF sobre els mateixos».

2. NO LESIONA EL DRET A LA IGUALTAT D’UN CONTRIBUENT CATALÀ EL FET 
QUE EN ALTRES CCAA S’APLIQUIN BONIFICACIONS SOBRE LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE DONACIONS

Les recurrents interposen recurs contenciós administratiu per a la protecció dels drets fonamentals de la perso-
na, contra les resolucions dictades per l’Agència Tributària de Catalunya, que desestimen la devolució d’ingres-
sos indeguts en seu de l’Impost sobre Donacions (ISD). 

En la present sentència, s’analitza si la diferent tributació en seu de l’ISD, a conseqüència de l’existència de 
bonificacions en algunes CCAA, suposa una infracció de l’article 14 de la Constitució Espanyola, és a dir, una 
vulneració del dret a la igualtat. 

A aquests efectes, la recurrent entén que no existeix una justificació raonable de la diferència de tracte entre 
la tributació que els imposa un tipus impositiu mitjà del 28,15%, i la gairebé nul·la tributació en altres CCAA, que 
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mantenen la bonificació del 99% en situacions iguals o perfectament comparables, no existint una finalitat ob-
jectiva i raonable que legitimi el tracte desigual. A més, afegeix que aquesta discriminació suposa un “dúmping 
fiscal” que provoca el desplaçament de capitals cap a comunitats amb baixa fiscalitat.

No obstant això, el Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs de la recurrent concloent que el que s’està 
qüestionant és el sistema tributari, i si escau, la potencial infracció de l’article 31 CE, però en cap cas existeix 
una discriminació inconstitucional per part de l’Agència Tributària de Catalunya en la mesura en què aquesta 
administració no pot aplicar bonificacions recollides en la normativa tributària d’altres CCAA i, per tant, no ha 
resolt de forma diferent en supòsits substancialment iguals. 

3. EL VALOR D’ADQUISICIÓ A L’EFECTE DE L’IIVTNU (PLUSVÀLUA) NO POT IN-
CREMENTAR-SE PER DESPESES O TRIBUTS QUE GRAVIN L’OPERACIÓ D’AD-
QUISICIÓ, NI ACTUALITZAR-SE CONFORME A L’IPC O QUALSEVOL ALTRE 
ÍNDEX

La Direcció general de Tributs en la seva consulta vinculant V0881/2022 del passat 26 d’abril, dona resposta 
sobre quin ha de ser el valor d’adquisició a l’efecte de l’IIVTNU. 

Com a valor d’adquisició del terreny, es prendrà el valor d’adquisició que consti en el títol que documenti tal 
adquisició (en general, l’escriptura pública d’adquisició), aplicant, si escau, la proporció que representi en la 
data de meritació de l’impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total; tret que el valor 
comprovat per l’Administració tributària sigui major. 

No es computen les despeses o tributs que gravin l’operació d’adquisició. Atès que l’art.104.5 TRLHL es refereix 
al «valor que consti en el títol que documenti l’operació», únicament podrà prendre’s el valor d’adquisició 
que consti en l’escriptura pública o un altre títol que documenti tal adquisició, sense que es pugui incrementar 
aquest valor d’adquisició en l’import de les despeses o tributs que gravin l’operació d’adquisició, ni actualit-
zar aquest valor d’adquisició amb l’IPC o qualsevol altre índex referit al període de temps de tinença del ben 
immoble [Vid., STS de 9 de desembre de 2020, recurs n.º 6386/2017 i STS de 10 de novembre de 2020, recurs 
n.º 1308/2019 que va fixar com a doctrina que per calcular l’existència d’un increment o d’una disminució 
del valor dels terrenys en l’IIVTNU, a l’efecte de l’art. 104.1 TRLHL, no cal actualitzar el valor d’adquisició de tals 
terrenys conforme a l’IPC o conforme a algun altre mecanisme de correcció de la inflació. Això ens obliga a 
declarar que l’acte administratiu impugnat en la instància és conforme a Dret, perquè la liquidació tributària 
de l’impost ha de reputar-se ajustada a Dret quan de la prova practicada es desprèn un veritable increment 
de valor posat de manifest en ocasió de la transmissió de l’immoble.

4. L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA ADAPTA EL SEU MANUAL SOBRE BENEFICIS FIS-
CALS PER A LES ACTIVITATS D’INTERÈS GENERAL A LA NOVA DOCTRINA 
DEL TRIBUNAL SUPREM

La Resolució de 9 de juny de 2022, publicada en el B.O.E. del dia 11 de juny, de la Direcció General de Tributs, 
modifica, amb entrada en vigor el dia 12 de juny de 2022, el Manual d’aplicació dels beneficis fiscals de la Llei 
49/2002 per donar compliment a la doctrina del Tribunal Suprem, adaptant els criteris de càlcul de la deducció 
en l’Impost de societats aplicables a les despeses publicitàries per a la difusió d’esdeveniments d’excepcional 
interès públic.

El Tribunal Suprem modifica el seu criteri anterior quant a la forma de calcular la deducció en l’Impost de socie-
tats del 15% de les despeses de propaganda i publicitat per a la difusió d’esdeveniments d’excepcional interès 
públic, en relació amb l’adquisició dels envasos que portin incorporat el logotip dels citats esdeveniments 
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(TS 20-7-2021, Rec. 1773/2018, TS 20-7-2021, Rec. 4081/2018, TS 21-7-2021, Rec. 6716/2017, TS 2-11-2021, Rec. 
3274/2019 i TS 26-4-2022, Rec. 2897/2019).

L’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i d’in-
centius fiscals al mecenatge, referit als programes de suport a esdeveniments d’excepcional interès públic, es-
tableix que els subjectes passius de l’Impost de societats poden deduir en quota el 15% de les despeses que, en 
compliment dels plans i programes d’activitats establerts pel consorci o per l’òrgan administratiu corresponent, 
realitzin en la propaganda i publicitat de projecció plurianual que serveixin directament per a la promoció del 
respectiu esdeveniment.

Fins ara, l’Administració Tributària mantenia la tesi que quan la difusió d’un esdeveniment d’excepcional interès 
públic s’efectua inserint el logotip d’aquest en els envasos en els quals les empreses comercialitzen els seus 
productes, la base de la deducció no és l’import d’adquisició dels envasos, sinó el cost que suposa per a les 
empreses inserir el logotip de l’esdeveniment en els referits envasos, per la qual cosa tenint en compte l’escàs 
impacte econòmic d’aquest procés, implicava en la pràctica, negar el dret a la deducció fiscal.

La nova doctrina de l’alt tribunal, expressada en les esmentades sentències, se sustenta sobre el criteri que una 
adequada interpretació de la qüestió no pot estar basada de forma exclusiva en quin és el cost material de 
la publicitat, sinó que s’ha d’atendre a la despesa en publicitat que ha deixat de pagar l’Administració, per la 
qual cosa el cost total dels envasos que incorporen el logotip dels esdeveniments ha de formar part de la base 
de la deducció en l’Impost de societats, ja que és precisament aquest benefici fiscal la contraprestació de la 
publicitat de l’esdeveniment realitzada per les empreses.

Per tant, la Direcció General de Tributs considera necessari adaptar els criteris continguts en el Manual que es 
veuen afectats per la jurisprudència del Tribunal Suprem, per la qual cosa per als suports la finalitat principal 
dels quals és diferent de la publicitària als quals es refereix el Manual en els epígrafs 3.2.10 (embalatges varis), 
3.2.11 (llaunes, ampolles), 3.2.12 (envasos alimentaris) i 3.2.13 (borses contenidores), l’aplicació de la deducció 
s’ha de realitzar prenent com a despesa de propaganda i publicitat el cost total dels envasos que incorporin 
el logotip dels esdeveniments.

5. MULTES DE FINS A 600.000 EUROS PER A EMPRESARIS QUE NEGUIN IN-
FORMACIÓ A HISENDA EN UNA INSPECCIÓ

El Tribunal Constitucional (TC) ha recolzat que es pugui multar amb fins a 600.000 euros als qui realitzin activitats 
econòmiques i es neguin a lliurar determinada informació comptable a Hisenda en el marc d’una inspecció 
tributària, en considerar que, malgrat la “severitat” de la sanció, no hi ha “un desequilibri palès i excessiu” amb 
la finalitat de la norma.

El Ple ha decidit per àmplia majoria desestimar la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada per la Secció Sego-
na de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem respecte de l’article 203.6 b) 1º de la Llei General 
Tributària (LGT), que es va modificar en 2012 per intensificar tant la prevenció com la lluita contra el frau, segons 
ha informat la cort de garanties.

L’article qüestionat estableix que la “infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les ac-
tuacions de l’administració tributària” comesa per un subjecte que dugui a terme activitats econòmiques i que 
estigui sent objecte d’un procediment d’inspecció serà sancionada amb una multa del 2% de la xifra de nego-
cis corresponent a l’últim exercici finalitzat al moment, “amb un mínim de 20.000 i un màxim de 600.000 euros”.

El precepte detalla que aquesta sanció resulta aplicable exclusivament a les conductes d’obstrucció relatives 
a “l’aportació o a l’examen de llibres de comptabilitat, registres fiscals, fitxers, programes, sistemes operatius i 
de control” o consistents en l’incompliment del deure “facilitar l’entrada o permanència en finques i locals” o 
“el reconeixement d’elements o instal·lacions”.
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El Suprem plantejava que aquesta norma podia ser incompatible amb el principi de proporcionalitat de les 
sancions, “degut de tant al caràcter excessivament aflictiu de la sanció com a la seva fixació taxativa en la 
mateixa llei”, segons recull el comunicat del TC. Per tant, no qüestionava la constitucionalitat del tipus infractor 
en si mateix, la delimita.

La sentència conclou que aquest article no vulnera el principi de proporcionalitat de les sancions perquè deixa 
cert marge a l’organisme sancionador per adequar la multa en funció de la conducta del subjecte infractor.

“En principi, no cal deduir de l’article 25.1 de la Constitució Espanyola (principi de legalitat) una exigència que 
el legislador reservi en tot caso marges de graduació de la sanció als òrgans encarregats d’aplicar les sancions 
administratives, ja sigui la mateixa administració o bé el jutge del contenciós-administratiu que revisa la seva 
actuació”, indica la fallada.

A més afegeix que el citat precepte “té prou en compte, en la seva pròpia configuració legal, les circumstàn-
cies que el legislador, d’una manera que no cal ratllar d de no raonable ni arbitrari, ha considerat rellevants 
per a la quantificació de la sanció”, tals com la gravetat de la conducta, com es comet la infracció i “la seva 
transcendència per a la correcta comprovació de les obligacions tributàries”.

En aquest sentit, la sentència destaca el fet que la sanció és aplicable únicament als supòsits en què la infor-
mació no facilitada per l’infractor a la inspecció tributària es refereixi a la comptabilitat empresarial en sentit 
ampli, no a informacions o a dades comptables concretes, que es tipifiquen en altres preceptes amb una 
sanció inferior.

6. EXISTEIX UNA OPERACIÓ VINCULADA A L’EFECTE DE L’IMPOST DE SOCIE-
TATS ENTRE LA SOCIETAT I ELS SEUS SOCIS SI L’ENTITAT NO ACREDITA QUE 
TINGUI MITJANS MATERIALS I PERSONALS MÉS ENLLÀ DEL TREBALL DELS 
SOCIS NI QUE REALITZA UNA ACTIVITAT INDEPENDENT DELS SOCIS

El TSJ de Madrid en la seva sentència de 19 de gener de 2022 rec. Nº 252/2020, analitza l’existència i valoració 
d’una operació vinculada entre la societat actora i els seus dos socis, que eren mèdics especialistes, respecti-
vament, en obstetrícia i ginecologia i en urologia. 

Afirma el Tribunal que l’entitat actora no ha acreditat que comptés amb mitjans materials i personals més enllà 
del mateix treball dels socis. A aquests efectes no pot considerar-se que el fet de contractar amb determinats 
professionals mèdics perquè col·laboressin en la prestació de serveis mèdics, com consultes o intervencions 
quirúrgiques, impliqui que la societat comptés amb mitjans personals diferents dels socis. De fet, els propis socis 
haurien pogut contractar directament amb aquests professionals per ajudar-los en la prestació dels serveis 
mèdics pel que no pot entendre’s que, des d’aquest punt de vista, la societat suposés un valor afegit en la 
prestació dels serveis. En tot cas, les quantitats satisfetes a aquests professionals han estat tingudes en compte 
en la liquidació provisional com a despeses deduïbles en els diferents exercicis regularitzats. 

Tampoc consta que la societat tingués mitjans materials, ja que, segons es desprèn de l’expedient administra-
tiu, el que feia novament la societat era celebrar contractes amb diversos hospitals o clíniques perquè aquestes 
cedissin als seus socis tots els mitjans materials necessaris per desenvolupar el seu treball. Afirma la Sala que és 
perfectament lícit la prestació de serveis mitjançant la creació d’una societat, però el que no és lícit és que 
per eludir els tipus impositius més elevats de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques els socis utilitzin una 
societat que no compta amb infraestructura alguna per canalitzar a través d’ella les seves activitats i tributar 
així pels tipus més favorables d’Impost de societats. 

Per tot això, el Tribunal entén correcte el mètode del preu lliure comparable utilitzat per l’AEAT per valorar les 
operacions vinculades. En definitiva, no pot prendre’s en consideració l’informe pericial aportat, en tant que 
parteix de la premissa que l’entitat actora ha tingut una activitat professional independent de la dels socis, 
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mentre que del que es desprèn de l’expedient administratiu i de l’absència de proves realitzades en tal sentit, 
és que aquesta activitat residual no va existir i per aquest motiu la valoració de l’operació vinculada, pel mè-
tode del preu lliure comparat, sigui correcta, prenent en consideració per a això la totalitat dels ingressos de la 
societat procedents de l’activitat mèdica dels seus socis.

7. MÉS CONTROL A LES CRIPTOMONEDES: HISENDA EXIGIRÀ DECLARA-
CIONS ANUALS DE CRIPTOMONEDES DES DE L’1 DE GENER

Hisenda s’ha decidit finalment a impulsar un marc de fiscalització específic per a les monedes virtuals. El Ministe-
ri ultima ja el reglament que desenvolupa la creació de noves declaracions informatives “ad hoc” per les quals 
els contribuents que posseeixen criptomonedes, i les empreses que els prestin servei de compravenda, permuta 
o emmagatzematge d’aquestes, comencin a remetre les seves dades referents a l’exercici 2022 a l’Agència 
Tributària a partir del proper 1 de gener. 

La redacció actual del reglament estableix que les persones i entitats residents a Espanya, així com els esta-
bliments permanents en territori espanyol de residents a l’estranger, que proporcionin serveis per salvaguardar 
claus criptogràfiques privades per mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals -ben com a servei prin-
cipal o accessori a uns altres- quedaran obligades a presentar una nova declaració informativa anual detallant 
la totalitat de monedes virtuals gestionades amb aquestes contrasenyes. A partir de 2023, l’Agència Tributària 
haurà de rebre el model oficial que s’aprovi desglossant el nom i cognoms, raó social o denominació i nombre 
d’identificació fiscal de tota persona o empresa que durant l’any anterior hagi manejat aquestes claus, com 
a titular, autoritzat o beneficiari de les criptomonedes al costat del saldo de les mateixes a 31 de desembre. En 
aquest camp, s’haurà d’especificar a més la quantia de cada tipus de moneda, la seva valoració en euros a 
31 de desembre, el saldo al que ascendia a inicis de l’exercici i el nombre total d’unitats rebudes i traspassades 
durant l’any.

La valoració en euros es realitzarà prenent la valoració mitjana de les principals plataformes de negociació 
a 31 de desembre, o mètodes de valoració raonables anàlegs, revelant la naturalesa dels mateixos. També 
s’informarà de la moneda fiduciària que es gestioni per a tercers d’altres divises i la seva valoració en euros. Les 
persones i empreses que deixin de posseir o manejar aquest tipus d’actius en l’exercici informaran d’aquesta 
circumstància facilitant igualment les dades de l’any.

També estaran obligats a presentar una declaració informativa les persones i empreses que proporcionin ser-
veis de canvi entre diferents monedes virtuals o enfront de divises tradicionals; d’intermediació en el seu canvi 
o compravenda; salvaguarda, emmagatzematge, transferència detallant totes les operacions d’adquisició, 
transmissió, permuta i transferència de monedes virtuals, així com els cobraments i pagaments realitzats amb les 
mateixes. Cada operació haurà de consignar-se amb la data, origen i destinació de les criptomonedes, el seu 
nombre, tipus i valor en euros, així com les despeses de gestió o comissions relacionades amb la mateixa. Final-
ment, Hisenda exigirà també les dades de traspàs inicial de qualsevol tipus de moneda virtual de nova creació.

Criptoactius a un altre país

La normativa que prepara Hisenda obligarà també a declarar les criptomonedes radicades a l’estranger. No 
obstant això, això presenta un dubte d’inici, ja que són actius digitals que no tenen una ubicació física. Què 
s’entén llavors per criptomoneda a l’estranger? El text ho aclareix. “Les monedes virtuals s’entendran situades a 
l’estranger quan la persona, entitat o establiment permanent que les custodiï proporcionant serveis per salva-
guardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per mantenir, emmagatzemar i transferir aquestes 
monedes no estigués obligat a presentar la declaració a Espanya a través de l’Impost sobre la Renda de les 
persones Físiques (IRPF), l’Impost de societats (IS) o l’Impost sobre la renda dels no Residents (IRNR)”.

Aquells contribuents amb criptomonedes a l’estranger hauran d’identificar davant Hisenda a la persona o en-
titat que guarda les claus sobre aquests actius a un altre país. També haurà de precisar cada tipus de moneda 
virtual. Així, el ciutadà haurà de declarar els saldos de cada tipus de moneda virtual a 31 de desembre expres-
sats en unitats de moneda virtual i la seva valoració en euros.
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Per efectuar la valoració en euros, els contribuents hauran de prendre la cotització que ofereixin les principals 
plataformes de negociació. En defecte d’això, Hisenda exigeix que utilitzin “mecanismes comunament utilitzats 
de valoració” que proporcionin “una estimació raonable del valor de mercat en euros de la moneda virtual. 
Hisenda exigirà indicar la cotització o valor utilitzat per efectuar la valoració.

8. TERMINI D’INGRÉS EN PERÍODE VOLUNTARI DE LES QUOTES NACIONALS 
I PROVINCIALS DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Mitjançant Resolució de 8 de juny de 2022 publicada en el B.O.E. del passat 15 de juny, del Departament de 
Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, es modifica el termini d’ingrés en període voluntari 
dels rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2022 relatius a les quotes nacionals i provin-
cials i s’estableix el lloc de pagament d’aquestes quotes.

El nou termini comprèn des del 15 de setembre fins al 21 de novembre de 2022, tots dos inclusivament.

9. MESURES FISCALS CONTEMPLADES EN EL REIAL DECRET-LLEI 11/2022 DE 
25 DE JUNY

El Reial decret-llei 11/2022, de 25 de juny, publicat en el B.O.E. del dia 26 de juny contempla diverses mesures 
tributàries que detallem a continuació.

Impost sobre el Valor de la Producció de l’Energia Elèctrica

Retribució entre parts vinculades: s’especifica que, quan es realitzin operacions entre persones o entitats vin-
culades, conforme al que es disposa en l’art. 16 de la Llei de l’Impost de societats, la retribució no podrà ser 
inferior al valor de mercat, determinant-se est pels mitjans establerts en la Llei 27/2014 de l’Impost de societats.

Base imposable: estarà constituïda per l’import total que correspongui percebre al contribuent per la produc-
ció i incorporació al sistema elèctric d’energia elèctrica en el període impositiu, minorada en les retribucions 
corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant l’exercici (la norma es referia anteriorment al primer 
trimestre natural).

Pagaments fraccionats 2022: a efectes del càlcul dels pagaments fraccionats corresponents als quatre trimes-
tres de l’exercici 2022, el valor de la producció de l’energia elèctrica es valorarà en zero euros.

Impost sobre el Valor Afegit

Es rebaixa el tipus reduït actual del 10 per 100 de la factura elèctrica, fixat de manera transitòria fins al 30 de 
juny, al 5 per 100, amb efectes des de l’1 de juliol de 2022 fins al 31 de desembre de 2022.

Ha de precisar-se que aquest tipus especial només s’aplicarà als contractes la potència dels quals no superi els 
10 KW i per als subministraments efectuats a favor dels titulars del bo social.

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2022, l’aplicació del tipus impositiu del 4 per 100 als lliuraments, importa-
cions i adquisicions intracomunitàries de les mascaretes quirúrgiques d’un sol ús.

Impost Especial sobre l’Electricitat

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2022 la reducció del tipus impositiu al 0,5 per 100.

Impost sobre el Valor de la Producció de l’Energia Elèctrica 

Se suspèn temporalment aquest impost fins al 31 de desembre de 2022.
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DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT EL MES DE JUNY DE 2022

Impost sobre Determinats Serveis Digitals
Ordre HFP/480/2022, de 23 de maig, per la qual es modifica l’Ordre HAC/590/2021, de 9 de juny, per la qual 
s’aprova el model 490 d’ “Autoliquidació de l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals” i es determina la forma 
i procediment per a la seva presentació.
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. B.O.E. núm. 129 de 31 de maig de 2022.

Impost sobre el Valor Afegit. Model 369
Ordre HFP/493/2022, de 30 de maig, per la qual es modifica l’Ordre HAC/610/2021, de 16 de juny, per la qual 
s’aprova el model 369 “Impost sobre el Valor Afegit. Autoliquidació dels règims especials aplicables als subjec-
tes passius que prestin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius, que efectuïn vendes 
a distància de béns i certs lliuraments interiors de béns” i es determinen la forma i procediment per a la seva 
presentació.
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. B.O.E. núm. 131 de 2 de juny de 2022.

Tributs. Gestió informatitzada
Ordre HFP/534/2022, de 6 de juny, per la qual es modifica l’Ordre HAC/1398/2003, de 27 de maig, per la qual 
s’estableixen els supòsits i condicions en què podrà fer-se efectiva la col·laboració social en la gestió dels tri-
buts, i s’estén aquesta expressament a la presentació telemàtica de determinats models de declaració i altres 
documents tributaris.
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. B.O.E. núm. 139 d’11  de juny de 2022.

Beneficis fiscals
Resolució de 9 de juny de 2022, de la Direcció general de Tributs, per la qual s’interpreten criteris del Manual 
d’aplicació dels beneficis fiscals prevists a l’apartat primer de l’article 27.3 de la Llei 49/2002, de 23 de desem-
bre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, corresponents a 
les despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual, que serveixin per a la promoció dels esdeve-
niments d’excepcional interès públic, aprovat per la Resolució de 25 de gener de 2018.
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. B.O.E. núm. 139 d’11 de juny de 2022.

Rehabilitació edificatòria
Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Prefectura de l’Estat. B.O.E. núm. 142 de 15 de juny de 2022.

Mesures urgents
Reial decret-llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre 
a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat 
social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de la illa de la Palma.
Prefectura de l’Estat. B.O.E. núm. 152 de 267 de juny de 2022.

COMUNITATS AUTÒNOMES I FORALS

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Mesures extraordinàries
Decret-llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econò-
mica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna.
B.O.E. núm. 136 de  8 de juny de 2022.
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COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA
Mesures urgents
Decret-llei 5/2022, de 17 de maig, de mesures urgents per contribuir a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic 
d’Ucraïna a Catalunya i d’actualització de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de la CO-
VID-19.
B.O.E. núm. 150 de 24 de juny de 2022.

COMUNITAT AUTÒNOMA D’EXTREMADURA
Mesures urgents
Decret-llei 2/2022, de 4 de maig, pel qual es regula l’actuació de la Junta d’Extremadura i s’estableixen mesu-
res urgents en resposta als desplaçaments de persones per raons humanitàries a causa de la guerra a Ucraïna, 
mesures urgents de contractació pública i mesures fiscals.
B.O.E. núm. 151 de 25 de juny de 2022.

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA
Pressupostos
Llei Foral 14/2022, de 12 de maig, de modificació de la Llei Foral 18/2021, de 29 de desembre, de Pressupostos 
Generals de Navarra per a l’any 2022.
Impostos
Decret Foral Legislatiu 3/2022, de 18 de maig, d’Harmonització Tributària, pel qual es modifica la Llei Foral 
19/1992, de 30 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
B.O.E. núm. 133 de 4 de juny de 2022.
 

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE JULIOL DE 2022

MODEL 511. IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
Relació mensual de notes de lliurament de productes amb l’impost reportat a tipus reduït, expedits pel procedi-
ment de vendes en ruta: 5 dies hàbils següents a la finalització del mes al que correspon la informació.

FINS AL DIA 12 DE JULIOL
Estadística comerç intracomunitari (Intrastat) 
Juny 2022  Models N-I, N-I, O-I, O-I

FINS AL DIA 20 DE JULIOL
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinades guan-
ys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inver-
sió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, cabdal mobiliari, persones autoritzades i saldos en 
comptes
• Juny 2022. Grans empreses. Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.
• Segon Trimestre 2022. Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216.

Pagaments fraccionats Renda 
Segon Trimestre 2022
• Estimació Directa. Model 130.
• Estimació Objectiva. Model 131.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
• Juny 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. Model 349.
• Segon Trimestre 2022. Autoliquidació. Model 303.
• Segon Trimestre 2022. Declaració-liquidació no periòdica. Model 309.
• Segon Trimestre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. Model 349.
• Segon Trimestre 2022. Operacions assimilades a les importacions. Model 380.
• Sol·licitud devolució Recarrego d’Equivalència i subjectes passius ocasionals. Model 308.
• Reintegrament de compensacions en el Règim Especial de l’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Model 341. 
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IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES 
Juny 2022. Model 430.

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
Abril 2022. Grans Empreses. Models 561, 562, 563.
Juny 2022. Models 548, 566, 581.
Segon Trimestre 2022. Models 521, 522, 547.
Segon Trimestre 2022. Activitats V1. Model 553 (establiments autoritzats per a fer la comptabilitat en suport paper).
Segon Trimestre 2022. Sol·licituds de devolució de:
• Introducció en dipòsit fiscal. Model 506.
• Enviaments garantits. Model 507.
• Vendes a distància. Model 508. 
• Consums d’alcohol i begudes alcohòliques. Model 524.
• Consum d’hidrocarburs. Model 572.
Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats. Model 510.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
• Juny 2022. Grans empreses. Model 560
• Segon trimestre 2022. Excepte grans empreses. Model 560.

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
Segon Trimestre 2022. Pagament fraccionat. Model 585.

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ
Segon Trimestre 2022. Model 595.

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES
• Juny 2022. Model 604.

IMPOST GENERAL INDIRECTE CANARI I ARBITRI SOBRE IMPORTACIONS I LLIURAMENTS DE MERCADERIES EN LES ILLES 
CANÀRIES
IMPOST GENERAL INDIRECTE CANARI
• Autoliquidació corresponent al segon trimestre. Model 412.
• Autoliquidació Subministro Immediat d’Informació corresponent al segon trimestre. Model   417.
• Règim General: Declaració-liquidació 2º. Trimestre de l’any. Model 420.
• Règim simplificat: Declaració-liquidació 2º. Trimestre de l’any. Model 421.
• Règim de l’Agricultura i Ramaderia: Sol·licitud de reintegrament de compensacions 2º trimestre de l’any. 

Model 422.

ARBITRI SOBRE IMPORTACIONS I LLIURAMENTS DE MERCADERIES EN LES ILLES CANÀRIES
• Règim General/Simplificat. Segon trimestre. Model 450.

IMPOSTOS SOBRE LES LABORS DEL TABAC (CANÀRIES)
• Autoliquidació corresponent al segon trimestre. Model 460.
• Declaració d’operacions accessòries al model 460 corresponent al segon trimestre. Model 461.

FINS AL DIA 25 DE JULIOL
IMPOST DE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRI-
BUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A l’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)
Entitats l’exercici econòmic de les quals coincideixi amb l’any natural. Declaració anual 2021. Models 200, 206, 
220.
Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors per fi del període impositiu.
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DECLARACIÓ DE PRESTACIÓ PATRIMONIAL PER CONVERSIÓ D’ACTIUS PER IMPOST DIFERIT EN CRÈDIT EXIGIBLE EN-
FRONT DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA
Any 2021. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural. Model 221.
Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors per fi de període impositiu.

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUDES REBUDES EN EL MARC DEL REF (RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL) DE 
CANÀRIES I ALTRES AJUDES D’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’IMPOST DE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE 
NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A l’ESTRANGER AMB 
PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)
Any 2021. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural. Model 282.
Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors per fi del període impositiu.

 
CALENDARI FISCAL PER AL MES D’AGOST DE 2022

MODEL 511. IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
Relació mensual de notes de lliurament de productes amb l’impost reportat a tipus reduït, expedits pel procedi-
ment de vendes en ruta: 5 dies hàbils següents a la finalització del mes al qual correspon la informació.

FINS AL DIA 1 D’AGOST
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
• Juny 2022. Autoliquidació. Model 303.
• Juny 2022. Grup d’entitats, model individual. Model 322.
• Juny 2022. Grup d’entitats, model agregat. Model 353.
• Juny 2022. Finestreta única – Règim d’importació. Model 369.
• Juny 2022. Operacions assimilades a les importacions. Model 380.
• Segon trimestre 2022. Finestreta única – Règims exterior i de la Unió. Model 369.

NOMBRE D’IDENTIFICACIÓ FISCAL
Segon Trimestre 2022. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les Entitats de Crèdit. 
Model 195.

IMPOST SOBRE DIPÒSITS EN LES ENTITATS DE CRÈDIT
• Pagament a compte. Autoliquidació 2022. Model 410.
• Autoliquidació 2021. Model 411.

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES
• Segon trimestre 2022. Model 179.

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALIT-
ZABLES
• Segon trimestre 2022. Model 235.

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS
• Segon trimestre 2022. Model 490.

IMPOST GENERAL INDIRECTE CANARI
• Juny 2022. Autoliquidació. Model 412.
• Juny 2022. Autoliquidació. Subministrament Immediat d’Informació. Model 417.
• Juny 2022. Règim especial del grup d’entitats. Model 418.
• Juny 2022, Règim especial del grup d’entitats. Model 419.

IMPOST ESPECIAL SOBRE COMBUSTIBLES DERIVATS DEL PETROLI (CANÀRIES)
Declaració-liquidació corresponent al mes de juny. Model 430.
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IMPOSTOS SOBRE LES LABORS DEL TABAC (CANÀRIES)
• Autoliquidació corresponent al mes de juny. Model 460.
• Declaració d’operacions accessòries al model 460 corresponent al mes de juny. Model 461.
• Comunicació dels preus mitjans ponderats de venda real mes de juny anterior. Model 468.

FINS AL DIA 12
Estadística comerç intracomunitari (Intrastat). 
Juliol 2022. Models N-I, N-I, O-I, O-I

FINS AL DIA 22
RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinades guan-
ys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inver-
sió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, cabdal mobiliari, persones autoritzades i saldos en 
comptes
Juliol 2022. Grans empreses.  Models 111,115, 117,123, 124, 126, 128, 216, 230.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
• Juliol 2022. Operacions assimilades a les importacions Modelo 380.

IMPOST GENERAL INDIRECTE CANARI
• Grans empreses. Declaració-liquidació mes de juliol. Model 410.
• Règim general devolució mensual Declaració-liquidació mes de juliol. Model 411.
• Declaració Ocasional: Declaració-liquidació mes de juliol. Model 412.
• Règim especial del Grup d’entitats. Mes de juliol. Model 418.
• Règim especial del Grup d’entitats. Mes de juliol. Model 419.
• Juliol 2022. Declaració d’operacions incloses en els llibres registro de l’IGIC. Model 340.

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
• Juny 2022. Grans Empreses. Models 561, 562, 563.
• Juliol 2022. Models 548, 566, 581.
• Segon Trimestre 2022. Excepte Grans Empreses. Models 561, 562 i 563.
• Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats. Model 510.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
• Juliol 2022. Grans empreses. Model 560.

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES
• Juliol 2022. Model 604.

FINS AL 30 D’AGOST 
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
• Juliol 2022. Autoliquidació. Model 303.
• Juliol 2022. Grup d’entitats, model individual. Model 322.
• Juliol 2022. Grup d’entitats, model agregat. Model 353.
• Juliol 2022. Operacions assimilades a les importacions. Model 380.

IMPTO. ESPECIAL SOBRE COMBUSTIBLES DERIVATS DEL PETROLI (CANÀRIES)
Declaració-liquidació corresponent al mes de juliol. Model 430.
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FINS AL 31 D’AGOST 

IMPOST GENERAL INDIRECTE CANARI
• Mes de juliol. Autoliquidació. Model 412.
• Mes de juliol. Autoliquidació Subministro Immediat d’Informació. Model 417.
• Mes de juliol. Règim especial del grup d’entitats. Model 418.
• Mes de juliol. Règim especial del grup d’entitats. Model 419.

IMPOST ESPECIAL SOBRE COMBUSTIBLES DERIVATS DEL PETROLI (CANÀRIES)
• Mes de juliol. Declaració-Liquidació. Model 430.

IMPOST SOBRE LES LABORS DEL TABAC (CANÀRIES)
• Autoliquidació corresponent al mes de juliol. Model 460.
• Declaració d’operacions accessòries al model 460 corresponent al mes de juliol. Model 461.
• Comunicació dels preus mitjans ponderats de venda real mes de juliol. Model 468.
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