Secció FISCAL ICAB

RECULL LEGISLATIU DE NORMATIVA FISCAL
El més destacat del mes de Juny 2015

•

Llei 5/2015 de 13.05.15 CATALUNYA. Modificació del llibre cinquè del Codi Civil de
Catalunya, relatiu als drets reals.

•

Llei 6/2015 de 13.05.15 CATALUNYA. Harmonització del Codi Civil de Catalunya.

•

Ordre HAP/1067/2015 de 05.06.15. Aprova model 200, declaració anual individual, i
model 220, de declaració en règim de consolidació fiscal. Estableix procediment per a
la presentació electrònica. Establiments permanents i entitats en règim d’atribució de
rendes amb presència en territori espanyol, i model 206, d’ingrés o devolució.
Declaració anual individual, i model 220, de declaració en règim de consolidació fiscal.
Estableix procediment per a la presentació electrònica.. (BOE 08.06.15).

•

Ordre EMO/168/2015 de 25.05.15 CATALUNYA. S’estableix el calendari oficial de
festes laborals per a 2016.

•

Ordre HAP/1090/2015 de 10.06.14. Redueix per a 2014, els índexs de rendiment net
en estimació objectiva de l’IRPF. Activitats agrícoles i ramaderes amb circumstàncies
excepcionals. Inclou Tarragona entre d’altres.

•

RD 421/2015 de 29.05.15. Regula per a les SL. Models estandarditzats d’estatutstipus, i d’escriptura pública, es regula l’Agenda Electrònica Notarial i la Borsa de
denominacions socials amb reserva.

•

Llei 13/2015 de 24.06.15 IBI. Reforma Llei Hipotecària aprovada D 08.02.1946 i del TR
de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat RDLEG 1/2004 de 05 de març.

•

Resolució DG Cadastre de 22.06.15 IBI. Determina municipis i període d’aplicació del
procediment de regularització cadastral. Inclou Catalunya i Illes Balears.

•

Ordre HAP/1230/2015 de 17.06.15 IIEE. Aprova model 411. “Impost sobre Dipòsits a
les Entitats de Crèdit. Autoliquidació”. Procediment per a la presentació. Modifica Ordre
HAP/2178/2014, aprova model 410, i altres normes tributàries.

•

Llei 14/2015 de 24.06.15 NAVARRA. Modifica la Llei 28/1990, de 26 de desembre, per
la que s’aprova el Conveni Econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral.

