Secció FISCAL ICAB

RECULL LEGISLATIU DE NORMATIVA FISCAL
El més destacat del mes de Desembre 2013

•

Ordre HAP/2367/2013 de 11.12.13 IEDMT. Aprova preus mitjos de venda per a
determinats mitjans de transport a aplicar en la gestió de l’impost per a 2014 (BOE
18.12.13).

•

RD 892/2013 de 15.11.13. Regula el Registre Públic Concursal. Assegura la difusió i
publicitat de les resolucions processals dictades a l’empara de la Llei 22/2003, de 9 de
juliol, Concursal.

•

RD LEG 1/2013 de 29.11.13. Aprova el TR de la Llei General de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió social.

•

RD 960/2013 de 05.12.13. Modifica el Reglament de l’Impost sobre la Renda de no
Residents, aprovat pel RD 1776/2004 de 30 de juliol i altres normes. Modifica
Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària,
i RGR, aprovats pel RD 1065/2007 de 27-07 i 939/2005, de 29-07. Modifica el
Reglament de l’impost sobre la Renda, aprovat pel RD 439/2007 de 30 de març i altres
normes. Modifica el Reglament de l’impost sobre, aprovat pel RD 1777/2004 de 30 de
juliol Societats i altres normes.

•

Ordre HAP/2308/2013 de 05.12.13 IBI. Estableix la relació de municipis als que en
resultaran d’aplicació els coeficients d’actualització dels valors cadastrals que estableixi
la Llei de Pressupostos per al 2014.

•

Ordre HAP/2367/2013 de 11.12.13. Aprova preus mitjos de venda per a determinats
mitjans de transport a aplicar en la gestió de l’impost per a 2014.

•

Ordre HAP/2368/2013 de 13.12.13. Aprova model 270, “Resum anual retencions i
ingressos a compte. Gravamen especial sobre els premis loteries i, apostes”.
Determina lloc, forma, termini i procediment presentació.

•

Ordre HAP/2369/2013 de 13.12.13. Modifica Ordre 15.12.1999, que aprova model 187.
Declaració informativa d’accions o participacions de les Institucions d’Inversió Colectiva
i resum anual de retencions. Modifica Ordre HAC/171/2004, de 30.01. Aprova model
184 declaració informativa anual a presentar per les entitats en règim d’atribució de
rendes, i modifica altres normes tributàries.

•

Ordre HAP/2404/2013 de 18.12.13 IAE. Delegació d’inspecció a Diputacions i
Ajuntaments.

•

Ordre HAP/2403/2013 de 18.12.13 IAE. Delegació de la gestió censal a Diputacions.

•

RDL 16/2013 de 20.12.13. Mesures per afavorir la contractació estable i millorar la
col·locació dels treballadors. La DF 4a. modifica art. 43 del TRLIS.

•

Llei 22/2013 de 23.12.13. Pressupostos Generals de l’Estat per a 2014.

•

Ordre HAP/2426/2013 de 23.12.13. Modifica la Ordre PRE/3581/2007, de 10.12, que
estableix els departaments de l’AEAT i se’ls hi atribueix funcions competències.

•

Resolució Presidència AEAT de 17.12.13. Modifica l’Ordre de 24.03.1992, sobre
organització i atribució de funcions a la inspecció dins l’àmbit de la competencia del
Dept. d’Inspecció Financera i Tributària.

•

RD 1016/2013 de 20.12.13 IAE. Es declaren oficials les xifres de població resultants de
la revisió del Padró municipal referides a l’1 de gener de 2013.

•

RD 1041/2013 de 27.12.13 IIEE. Modifica el Reglament, aprovat pel RD 1165/1995, de
07.07 i introdueix altres disposicions per a l’i.esp. de fabricació, i l’impost sobre el valor
de la producció de l’energia elèctrica.

•

RD 1042/2013 de 27.12.13. Modifica el Reglament del Procediment de la potestat
sancionadora aprovat per RD 1398/1993 de 04.08. Modifica el Reglament de l’IRPF
aprovat per RD 439/2007 de 30.03. Modifica el Reglament de l’impost aprovat per RD
1777/2004 de 30.07. Modifica el Reglament de l’IVA aprovat per RD 1624/1992 de
29.12 i modifica termini per a l’opció al REEC en 2014. Aprova el Reglament de
l’Impost sobre els Gasos Fluorats d’Efecte Hivernacle.

•

RD 1046/2013 de 27.12.13. Fixa el salari mínim interprofessional per a 2014.

•

Ordre HAP/2456/2013 de 27.12.13. Modifica l’Ordre EHA/3947/2006, de 21.12, que
aprova model 595 i l’Ordre HAP/1229/2013, de 01.07, que aprova model 525. Modifica
l’Ordre EHA/3482/2007, de 20.11, que aprova model 380, resum d’operacions
assimilades a les importacions.

•

Ordre HAP/2455/2013 de 27.12.13. Aprova model 165 “declaració informativa de
certificacions d’entitats de nova o recent creació” i modifica l’Ordre de 27 de juliol de
2001, per la que s’aprova el model 345.

