Secció FISCAL ICAB

RECULL LEGISLATIU DE NORMATIVA FISCAL
El més destacat del mes de Desembre

•

Ordre HAP/2652/2012 de 05.12.12. S’aproven les taules de devolució en el regim de
viatges.

•

Ordre HAP/2662 de 13.12.12. Taxa per el exercici de la potestat jurisdiccional. On
s’aproven els models 696 d’autoliquidació i 695 de sol·licitud de devolució.

•

Ordre HAP/2724/2012 de 12.12.12. Aprova preus mitjos de venda per a determinats
mitjans de transport a aplicar en la gestió de l’impost per a 2013. Aprova preus mitjos
de venda per a determinats mitjans de transport a aplicar en la gestió de l’impost per a
2013. IEDMT.

•

Ordre HAP/2725/2012 de 19.12.12. Modifica les Ordres EHA/3111/2009, de 5 de
novembre. Aprova el model 390 i la HAC/171/2004, de 30 de gener. Aprova model 184,
final del termini el 28 de febrer. LGT. Model 198 Declaració anual operacions amb
actius financers, aprovats per l’Ordre EHA/3895/2004 i l’Ordre EHA/3062/2010 que
modifiquen formes de presentació de les declaracions i resums anuals.

•

Ordre HAP/2816/2012 de 21.12.12. IAE. Delegació de la gestió censal de l’impost a les
Diputacions de Barcelona (Badalona, El Masnou, Sant Andreu de la Barca i Vallirana) i
Tarragona (Cunit).

•

Ordre HAP/2817/2012 de 21.12.12. IAE. Delegació de la inspecció de l’impost a la
Diputació de Barcelona (Badalona, El Masnou, Sant Andreu B i Vallirana) i el Consell
Comarcal de la Selva (Blanes).

•

Llei Orgànica 7/2012 de 27.12.12. Modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi Penal en matèria de transparència i lluita contra el frau fiscal i en la
Seguretat Social.

•

Llei 12/2012 de 26.12.12. Mesures urgents de liberalització del comerç i determinats
serveis (substitueix RDL 19/2012). DF 3a: Modifica DA 1a. RDL 12/2012 (Amnistia) i
DF 1a: Modifica TRLRHL. RDLeg 2/2004.

•

Llei 13/2012 de 26.12.12. Lluita contra el treball irregular i el frau a la Seguretat Social.

•

Llei 14/2012 de 26.12.12. Aprova mesures urgents per pal·liar els danys produïts pels
incendis forestals i altres catàstrofes naturals esdevinguts en diferents CCAA.

•

Llei 15/2012 de 27.12.12. Mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica.

•

Llei 16/2012 de 27.12.12. S’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la
consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica.

•

Llei 17/2012 de 27.12.12. Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013.

•

RD 1697/2012 de 21.12.12. IAE. Es declaren oficials les xifres de població resultants
de la revisió del padró municipal referides a l’1 de gener de 2012.

•

RD 1715/2012 de 28.12.12. IIEE. Modifica el Reglament, aprovat per RD 1165/1995,
de 7 de juliol, i introdueix altres disposicions relacionades amb l’àmbit tributari.

•

RD 1717/2012 de 28.12.12. Es fixa el salari mínim interprofessional per a 2013.

•

Resolució DG Cadastre de 15.11.12. IBI. Es publica el conveni amb l’ajuntament de
Vilassar de Dalt.

•

Resolució Dept. GT AEAT de 10.12.12. Es publica la rehabilitació i renovació dels
números d’identificació fiscal.

•

Resolució SGT i Pol. Financera de 17.12.12. Es publica el tipus d’interès efectiu
anual per al primer trimestre natural de l’any 2013, als efectes de qualificar
tributàriament determinats actius financers.

•

Resolució Presidència AEAT de 28.12.12. Modifica la Resolució de 28-07-1998, per
la que s’estructuren els serveis de Duanes i IIEE dependents de les Delegacions
Especials i Delegacions de la AEAT.

•

Decret Foral Legislatiu 3/2012 de 21.11.12. NAVARRA. Harmonització Tributària. Es
modifica la llei Foral 19/1992, de 30 de desembre, de l’IVA.

