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01/2013 

 

CALENDARI FISCAL 2013 

 

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de gener i 
febrer. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició. 

 
 

GENER 2013 

 
FINS al  21 
 
Renda i Societats 
 
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats  econòmiques, 
premis i determinats guanys patrimonials i imputacions  de renda, guanys derivats 
d'accions i participacions de les institucions  d'inversió col·lectiva, rendes 
d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en 
comptes. 
• Desembre 2012. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 
• Quart trimestre 2012: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 
• Resum anual 2012. Presentació en imprès: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194 
 
Iva  
 
• Comunicació d'incorporacions en el mes de desembre, Règim especial del grup 
d'entitats, 039 
• Quart trimestre 2012. Serveis via electrònica, 367 
 
Subvencions, indemnitzacions o ajudes d’activitats agrícoles, ramaderes o 
forestals 
 
• Declaració anual 2012. Presentació en paper (imprès o generat  mitjançant el mòdul 
d'impressió de l'AEAT), 346 
 
Impostos especials de fabricació 
 
• Octubre 2012. Grans empreses (*), 553, 554, 555, 556, 557, 558 
• Octubre 2012. Grans empreses, 561, 562, 563  
• Desembre 2012. Grans empreses, 560  
• Desembre 2012, 564, 566  
• Desembre 2012 (*), 570, 580  
• Quart trimestre 2012, 521, 522  
• Quart trimestre 2012. Activitats V1, V2, V7, F1, F2, 553  
• Quart trimestre 2012. Excepte grans empreses, 560  
• Quart trimestre 2012,  595  
• Quart trimestre 2012. Sol·licituds de devolució, 506, 507, 508, 524, 572 
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(*) Els destinataris registrats, destinataris registrats ocasionals,  representants fiscals i 
receptors autoritzats (grans empreses),  utilitzaran per a tots els impostos el model, 510 
 
Impost especial sobre el Carbó 
 
•  Any 2012, 596 
 
Impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs 
 
• Quart trimestre 2012, 569 
 
Impost sobre les primes d’assegurances 
 
• Desembre 2012,  430  
• Resum anual 2012,  480 
 
Operacions amb actius financers 
 
• Declaració anual 2012. Presentació en imprès, 198 
 
FINS al  30 
 
Renda 
 
Pagaments fraccionats Renda  
• Quart trimestre 2012:  
- Estimació directa, 130 
- Estimació objectiva, 131 
 
Iva 
 
• Desembre 2012. Règim general. Autoliquidació, 303 
• Desembre 2012. Grup d'entitats, model individual, 322 
• Desembre 2012. Declaració d'operacions incloses  en els llibres registre de l'IVA i IGIC 
i altres operacions, 340 
• Desembre 2012. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries, 349 
• Desembre 2012. Grup d'entitats, model agregat, 353  
• Desembre 2012 (o any 2012). Operacions  assimilades a les importacions, 380  
• Quart trimestre 2012. Règim general. Autoliquidació, 303 
• Quart trimestre 2012. Declaració-liquidació no periòdica, 309 
• Quart trimestre 2012. Declaració final. Règim simplificat, 311  
• Quart trimestre (o any 2012). Declaració  recapitulativa d'operacions 
intracomunitàries, 349 
• Quart trimestre 2012. Declaració final. Règims general i simplificat, 371 
• Quart trimestre 2012. Operacions assimilades a les importacions, 380  
• Resum anual 2012, 390  
• Sol·licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals, 308  
• Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i 
pesca, 341 
 
Declaració inforamtiva de determinats premis exempts de l’IRPF 
 
• Declaració anual 2012, 183 
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Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió 
social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, 
plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència 
 
• Declaració anual 2012. Presentació en paper (imprès o generat a Internet mitjançant 
el servei d'impressió de l'AEAT), 345 
 
FINS al 31 
 
Renda i Societats 
 
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, 
premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats 
d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes 
d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en 
comptes. 
• Resum anual 2012. Presentació en suport, Internet  o en imprès generat mitjançant el 
mòdul d'impressió de l'AEAT (amb programa d'ajuda), 180, 188, 190, 193, 193-S, 194,  
196 
 
Iva 
 
• Sol·licitud d'aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com 
definitiu l'any precedent, sense model 
 
Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres 
relacionades amb béns immobles 
 
 • Declaració anual 2012, 181 
 
Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades 
 
• Declaració anual 2012, 182 
 
Declaració informativa d’adquisicions i alienacions d’accions i 
participacions en institucions d’inversió col·lectiva 
 
• Declaració anual 2012, 187 
 
Operacions amb actius financers 
 
• Declaració anual d'operacions amb Lletres del Tresor 2012, 192 
• Declaració anual 2012. Presentació en suport, Internet o en imprès generat 
mitjançant el mòdul d'impressió de l'AEAT (amb programa d'ajuda), 198 
 
Numero d’identificació fiscal 
 Quart trimestre 2012. Comptes i operacions els titulars del qual no han facilitat el NIF 
a les entitats de crèdit. Presentació en imprès, 195 
• Declaració anual 2012. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de 
crèdit. Presentació en imprès, 199 
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FEBRER 2013 

 
FINS al 20 
  
Renda i societats 
 
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats  econòmiques, 
premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats 
d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes 
d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en 
comptes. 
• Gener 2013. Grans empreses, 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 
 
Iva 
 
• Gener 2013. Règim general. Autoliquidació, 303 
• Gener 2013. Grup d'entitats, model individual, 322 
• Gener 2013. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i 
altres operacions, 340 
• Gener 2013. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries, 349 
• Gener 2013. Grup d'entitats, model agregat, 353 
• Gener 2013. Operacions assimilades a les importacions, 380 
 
Impost sobre les primes d’assegurances 
 
• Gener 2013, 430 
 
Impostos especials de fabricació 
 
• Novembre 2012. Grans empreses (*), 553, 554, 555, 556, 557, 558 
• Novembre 2012. Grans empreses, 561, 562, 563 
• Gener 2013. Grans empreses, 560 
• Gener 2013, 566, 581 
• Gener 2013 (*), 570,580 
• Quart trimestre 2012. Excepte grans empreses (*), 553, 554, 555, 556, 557, 558 
• Quart trimestre 2012. Excepte grans empreses, 561,562,563 
(*) Els destinataris registrats, destinataris registrats ocasionals, representants fiscals i 
receptors autoritzats (grans empreses), utilitzaran per a tots els impostos el model, 510 
 
Número d’identificació fiscal 
 
• Quart trimestre 2012. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars del 
qual no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit. Presentació en suport i per Internet, 
195 
• Declaració anual 2012. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de 
crèdit. Presentació en suport i per Internet, 199 
 
Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió 
social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, 
plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència 
 
• Declaració anual 2012. Presentació en suport i per Internet, 345 
 
Subvencions, indemnitzacions o ajudes d’activitats agrícoles, ramaders o 
forestals 
 
• Declaració anual 2012. Presentació en suport i per Internet, 346 
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FINS al 28 
 
Impost sobre societats 
 
Entitats l'exercici de les quals coincideixi amb l'any natural: opció/renúncia a l'opció, 
per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període 
dels tres, nou o onze mesos de cada any natural, 036 
  
Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural l'opció/renúncia a l'opció, 
s'exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l'inici de l'exercici i la fi del 
termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos 
mesos. 
 
Declaració anual de consum d’energia elèctrica 
 
• Declaració anual 2012, 159 
 
Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes 
 
• Any 2012, 184 
 
Declaració anual d’operacions amb tercers 
 
• Any 2012, 347 
 

 

 

Una salutació cordial, 

 

GESTORIA CASTELLS, SLP 

 

 

 

 

 

Avisem expressament que la informació aquí recollida és de caràcter general i,  abans d’aplicar qualsevol norma, s’ha de fer un estudi 
de cada cas en concret. A més a més s’ha de tenir en compte que determinats coeficients i límits que es mencionen de forma 
separada són els aplicables a Catalunya, que té capacitat normativa pròpia. 


