Secció FISCAL ICAB

RECULL LEGISLATIU DE NORMATIVA FISCAL
El més destacat del mes de Maig 2014

•

Ordre HAP/685/2014 de 29.04.14 IIEE. S’aprova el model 587 “Impost sobre els gasos
fluorats d’efecte hivernacle. Autoliquidació” i s’estableix forma i procediment per a la
seva presentació.

•

RD 304/2014 de 05.05.14. S’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28.04, de
prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

•

Llei Foral 6/2014 de 14.04.14 NAVARRA. Impost sobre els dipòsits en les Entitats de
Crèdit.

•

Llei Foral 7/2014 de 14.04.14 NAVARRA. Modificació art. 223 Llei Foral 6/1990, de
02.07, Concessió d’ajuts econòmics a particulars incursos en processos de
constrenyiments per deutes amb l’Adm. Local.

•

D Llei 1/2014 de 22.04.14 EXTREMADURA. Modifica la llei 5/2007, de 19 d’abril,
General d’Hisenda Pública d’Extremadura.

•

Acords internacionals de 14.03.13. Conveni entre el Regne d’Espanya i Regne Unit
de Gran Bretanya i Irlanda del Nord per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió
fiscal en matèria d’impostos sobre la renda i el patrimoni. Conveni entre el Regne
d’Espanya i la República de Xipre per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal
en matèria d’impostos sobre la renda i el patrimoni.

•

Ordre HAP/596/2014 de 11.04.14. Es redueixen per a 2013, els índexs de rendiment
net en estimació objectiva de l’IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades
per circumstàncies excepcionals. (BOE 16.04.14).

•

Ordre HAP/865/2014 de 23.05.14. Aprova models 200/220 Períodes impositius iniciats
entre l’1- 01-13 i el 31-12-13, instruccions, condicions i procediments per a la
presentació electrònica. Aprova models 200/206, períodes impositius iniciats entre l’101-13 i el 31-12-13, dona instruccions i estableix condicions i procediments per a la
presentació electrònica.

•

Resolució D. Recaptació AEAT de 20.05.14 IAE. Es modifica el termini d’ingrés en
període voluntari del 15/09 al 20/11, dels rebuts de l’impost relatius a les quotes
nacionals i provincials i hi estableix el lloc de pagament.

