Secció FISCAL ICAB

RECULL LEGISLATIU DE NORMATIVA FISCAL
El més destacat dels mesos març, abril, maig i juny del 2.019

•

ORDRE HAC/277/2019, de 04.03.2019. (B.O.E. de 13.03.2019) Aprovació models
exercici 2.018 del Impost sobre la Renda de les Persones Fisiques i sobre el Impost
sobre el Patrimoni.

•

Llei 5/2.019 de 16.03.2.019. (B.O.E. de 16.03.2019) regulació dels contractes de crèdit
inmobiliari en la qual es regula el article 45 RDLEG 1/1993 que aprova l’ Impost sobre
Transmisions Patrimonials i A.J.D.

•

Resolució DG Assegurances, de 20.03.2.019. (B.O.E. de 04.04.2.019) Publicació de
les quanties de les indemnitzacions actualizades del sistema per a la valoració dels
danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, d’ acord amb l’ article
7 d L.I.R.P.F.

•

Qüestió d’ inscontitucinalitat 1020-2.019. (D.O.G.C. de 02.04.2019) Esmena de
15.02.2019 que aprova el model 673 de declaració informativa anual sobre
indemnitzacions per pòlisses d’ asseguranca de vida que tributin a l’ ISD.

•

Resolució del Cadastre, de 29.03.2019. (B.O.E. de 12.04.2019) Conveni amb l’
Ajuntament de Barcelona sobre l’ I.B.I.

•

Resolució VEH/951/2019 de 09.04.2019. (D.O.G.C. de 16.04.2.019) Pla de Control
Tributari de l’ Agencia Catalana Tributaria per al 2.019.

•

Ordre HAC/485/2.019, de 28.03.2.019. (B.O.E. de 30.04.2019) Reducció del index de
rendiment net, mòduls per a activitats agrícoles, ramaderes, afectades per
circumstàncies excepcionals.

•

Ordre HAC/481/2.019 de 26.03.2.019. (B.O.E. de 29.04.2019) Document electrònic
intern i model 525 per a la circulació de productes objecte d’ IE de fabricació a l àmbit
territorial intern.

•

Resolució DG A.E.A.T. de 03.06.2.019 (B.O.E. de 14.06.2019) Acord de suspensió de
la Resolució de data 05/04/2.019 d’ exempció de pagament dels aranzels registrals d’
acord amb la Llei 14/2.013..

•

ORDRE VEH/123/2019, de 20.06.2.019. (D.O.G.C. de 26.06.2019) Aprovació model 540
del Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

