Secció FISCAL ICAB

RECULL LEGISLATIU DE NORMATIVA FISCAL
El més destacat dels mesos de març, abril, maig i juny de 2018

•

ORDRE HFP/231/2018, de 06.03.2.018. (B.O.E. de 08.03.2018) Aprovació de models
del Impost sobre la Renda de les Persones Fisiques i sobre el Impost sobre el
Patrimoni del exercici 2.017.

•

RESOLUCIÓ VEH/406/2018, de 01.03.2.018. (D.O.G.C. de 12.03.2018) sobre criteris
generals del Pla de control tributari de la Agència Tributaria Catalana per al any 2.018.

•

RESOLUCIÓ DG AEAT, de 09.03.2.018. (B.O.E. de 19.03.2018) Modificació Resolució
18-05-2.010 en relació al registre i gestió d’ apoderaments, succesions i
representacions legals de menors i incapacitats per tràmits mitjançant Internet amb l’
A.E.A.T.

•

RESOLUCIÓ SGT i Politica Financera, de 23.03.2.018. (B.O.E. de 27.03.2018)
Publicació del tipus interès efectiu anual per al segon trimestre natural de 2.018 per a
qualificar tributàriament determinats actius financers.

•

ORDRE HFP/386/2018, de 13.04.2.018. (B.O.E. de 17.04.2018) sobre
desenvolupament parcial RD 939/2005 de 29/07 del Reglament General Recaptació d’
entitats de crèdit, gestió recaptació A.E.A.T.

•

ORDRE HFP/441/2018, de 26.04.2.018. (B.O.E. de 02.05.2018) Aprovació de models
200 i 220 de Declaració del Impost sobre Societats del exercici 2.017 i modificació del
model 222 de Pagament fraccionat.

•

RESOLUCIÓ, de 10.05.2.018. (B.O.E. de 18.05.2018). Estableix procediment per a la
liquidació i el pagament per via electrònica dels fets imposables de la taxa amb codi
049.

•

RESOLUCIÓ, de 22.05.2.018. (B.O.E. de 28.05.2018). Elaboració d’ estadístiques d’
intercanvi de béns entre Estats membres (Sistema Intrastat).

•

ORDRE HFP/544/2018, de 24.05.2.018. (B.O.E. de 30.05.2018) Aprovació del model
179 de Declaració informativa trimestral de la cessió d’ us d’ habitatges amb finalitat
turística.

•

RESOLUCIÓ Departament de Recaptació A.E.A.T., de 24.05.2.018. (B.O.E. de
08.06.2018). I.A.E. es modifica el termini d’ ingré voluntari per al exercici 2.018 en
relació a les quotes nacionals i provincials i el lloc de pagament.

•

DIRECTIVA (UE) 2018 / 822 de 25.05.2.018. (D.O.U.E. de 05.06.2018). Modificació de
la Directiva 2011 / 16 / UE, d’ intercanvi automàtic i obligatori d’ informació en l’ àmbit
de la fiscalitat als mecanismes transfronteres subjectes a comunicació d’ informació.

•

LLEI 3/2017, de 27.06.2.017. (B.O.E. de 11.04.2018.) Presupostos Generals del l’Estat
2.017 correcció d’ errors.

•

ACORDS INTERNACIONAL de 2.12.2.009. (B.O.E. de 23.05.2018). Protocolo d’
esmena del Conveni entre el Regne d’ Espanya i el de Bèlgica per evitar la doble
imposició i prevenir l’ evasió i el frau fiscal.

•

ACORDS INTERNACIONAL de 15.12.2.015. (B.O.E. de 29.05.2018). Esmena del
Conveni entre el Regne d’ Espanya i la República de Finlàndia per evitar la doble
imposició i prevenir l’ evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda.

