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1. El TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA (TSJU) DECLARA EL MODEL 720 

CONTRARI AL DRET DE LA UNIÓ EN ALGUNS ASPECTES 
 La legislació nacional que obliga els residents fiscals a Espanya a declarar els seus 

béns o drets situats a l'estranger és contrària al dret de la Unió. 
 
2. TRACTAMENT A L'IRPF DE LES QUANTITATS QUE L'ARRENDADOR PERCEBI EN 

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DE DESNONAMENT 
A efectes de l'IRPF, les quantitats que l'arrendador percebi en execució de la 
sentència de desnonament són rendiments de capital immobiliari imputables al 
període en què siguin exigibles. 
 

3. EL TRIBUNAL SUPREM DECLARA QUE PER A APLICAR LA REDUCCIÓ DEL 95% EN 
LA BASE DE L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS (ISD) PER LA 
TRANSMISSIÓ D'UNA EMPRESA FAMILIAR NO S'EXIGEIX MANTENIR DURANT DEU 
ANYS LA MATEIXA ACTIVITAT ECONÒMICA SINÓ EL VALOR DE LA UNITAT 
ECONÒMICA 
El TS determina que en cap dels casos en què es produeix la successió d'empresa 
familiar i es té dret a la reducció -tant per adquisició de béns i drets de l'empresa 
o negoci professional o per adquisició de participacions mortis causa o donació -, 
no es preveu legalment la conservació de la mateixa activitat ni dels mateixos 
actius. 
 

4. EXISTÈNCIA DE MITJANS HUMANS I MATERIALS EN L'ADREÇA I GESTIÓ DE LES 
PARTICIPACIONS EN UNA SOCIETAT “HOLDING” 
Consulta de la DGT V0926-21, de 15 d'abril de 2021, sobre l'existència de mitjans 
humans i materials en la direcció i la gestió de les participacions en una societat 
“holding”. 

 
5. NOVETATS AL SISTEMA INTRASTAT 

S'ha aprovat el contingut i els terminis de presentació de la declaració d'intercanvi 
de béns dins la Unió Europea (Intrastat). 
 

6. NOVETATS EN EL MODEL DE DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS 
 S'han introduït diverses modificacions al model 347, entre les quals destaca la 

que permet distingir les operacions realitzades amb Irlanda del Nord, a les quals 
el Regne Unit ha assignat un NIF IVA específic i que, a partir de l'1-1-2021, han 
de declarar-se en aquest model. 

 
7. PROJECTES NORMATIUS. MESURES FISCALS CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE 

LLEI DE FOMENT DE L'ECOSISTEMA DE LES EMPRESES EMERGENTS 
El projecte de llei de foment de l'ecosistema de les empreses emergents preveu 
determinats beneficis fiscals. 
 
 

1. EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA (TSJU) DECLARA EL MODEL 
720 CONTRARI AL DRET DE LA UNIÓ EN ALGUNS ASPECTES 

 
El 15 de febrer del 2017, la Comissió va emetre un dictamen motivat en què va declarar la 
incompatibilitat amb el Dret de la Unió de determinats aspectes de l'obligació dels residents 
fiscals a Espanya de declarar els seus béns o drets situats a l'estranger per mitjà d’un 
formulari anomenat «model 720». Segons la Comissió, les conseqüències derivades de 
l'incompliment d'aquesta obligació són desproporcionades atenent els objectius 
perseguits per la legislació espanyola, que són garantir l'eficàcia dels controls fiscals i lluitar 
contra el frau i l'evasió fiscal. 
 
En virtut de la legislació nacional controvertida, els residents a Espanya que no declarin o 
declarin de manera imperfecta o extemporània els béns i drets que posseeixin a l'estranger 
s'exposen a la regularització de l'impost degut per les quantitats corresponents al valor dels 



béns o drets esmentats, fins i tot quan aquests hagin estat adquirits durant un període ja 
prescrit, així com a la imposició d’una multa proporcional i de multes de quantia 
fixa específiques. 
 
En la Sentència de dia 26 de gener de 2022, el Tribunal de Justícia declara que Espanya ha 
incomplert les obligacions que li incompleixen en virtut del principi de lliure 
circulació de capitals. En efecte, l'obligació de presentació del «model 720» i les sancions 
derivades de l'incompliment o del compliment imperfecte o extemporani de l'obligació 
esmentada, que no tenen equivalent pel que fa als béns o drets situats a Espanya, 
estableixen una diferència de tracte entre els residents a Espanya en funció del 
lloc de localització dels actius. Aquesta obligació pot dissuadir els residents d'aquest 
Estat membre d'invertir en altres Estats membres, impedir-los fer-ho o limitar-ne les 
possibilitats de fer-ho, i constitueix, per tant, una restricció a la lliure circulació de capitals. 
 
El Tribunal de Justícia subratlla que la legislació controvertida podria estar justificada per 
la realització dels objectius esmentats, ja que, malgrat l'existència de mecanismes 
d'intercanvi d'informació o d'assistència administrativa entre els Estats membres, la 
informació de què disposen en relació amb els actius que els seus residents fiscals tenen a 
l'estranger és, globalment, inferior a la que tenen en relació amb els actius situats al seu 
territori. Això no obstant, l'examen del Tribunal de Justícia revela que aquesta legislació va 
més enllà del necessari per assolir aquests objectius, i això en tres aspectes que 
precisem a continuació: 
 
Pel que fa a la imprescriptibilitat, vulnera la seguretat jurídica 
En primer lloc, considera que Espanya ha incomplert les obligacions que l'incumbeixen en 
virtut de la lliure circulació de capitals en disposar que l'incompliment o el compliment 
imperfecte o extemporani de l'obligació informativa relativa als béns i els drets situats a 
l'estranger té com a conseqüència la imposició de les rendes no declarades corresponents 
al valor d'aquests actius com a «guanys patrimonials no justificats», sense possibilitat, a la 
pràctica, d'emparar-se a la prescripció. 
 
Segons el Tribunal de Justícia, la presumpció d'obtenció de «guanys patrimonials no 
justificats» establerta pel legislador espanyol no és desproporcionada en relació amb els 
objectius de garantir l'eficàcia dels controls fiscals i lluitar contra el frau i l'evasió fiscal, ja 
que, entre altres factors, pot ser destruïda pel contribuent. En canvi, les opcions triades en 
matèria de prescripció són desproporcionades atenent aquests objectius, ja que permeten 
a l'Administració Tributària procedir sense limitació temporal a la regularització 
de l'impost degut per les quantitats corresponents al valor dels béns o drets situats a 
l'estranger i no declarats, o declarats de manera imperfecta o extemporània, mitjançant el 
«model 720». 
 
Per tant, el Tribunal de Justícia assenyala que la normativa adoptada pel legislador 
espanyol, a més de produir un efecte d'imprescriptibilitat, permet també a l'Administració 
Tributària qüestionar una prescripció ja consumada a favor del contribuent, cosa que 
vulnera l'exigència fonamental de seguretat jurídica. En atribuir conseqüències de tal 
gravetat a l'incompliment d'una obligació declarativa, el legislador espanyol ha anat més 
enllà del que és necessari per garantir l'eficàcia dels controls fiscals i lluitar contra el frau i 
l'evasió fiscal. 
 
Sanció del 150% va en contra de la lliure circulació de capitals 
En segon lloc, el Tribunal de Justícia estima que Espanya també ha incomplert les 
obligacions que li incompleixen en virtut de la lliure circulació de capitals en sancionar 
l'incompliment o el compliment imperfecte o extemporani de l'obligació informativa relativa 
als béns i drets situats a l’estranger amb una multa proporcional del 150% de l'impost 
calculat sobre les quantitats corresponents al valor dels béns o drets posseïts a l'estranger. 
Aquesta multa es pot acumular amb multes de quantia fixa que s'apliquen a cada 
dada o conjunt de dades omeses, incompletes, inexactes o falses que s'hagin 
d'incloure al «model 720». 
 
El Tribunal de Justícia assenyala que la imposició d'aquesta multa està relacionada 
directament amb l'incompliment d'obligacions declaratives, ja que només s'aplica als 
contribuents que no hagin complert l'obligació d'informació. Aquest incompliment és 
suficient per determinar l’existència d’una infracció tributària, que es considera molt greu i 
se sanciona amb la imposició de la multa del 150% de l’import de l’impost eludit, 
percentatge que no està formulat com un tipus màxim. El Tribunal de Justícia també 



assenyala que el tipus molt elevat d'aquesta multa li confereix un caràcter 
extremadament repressiu i que la seva acumulació amb les multes de quantia fixa 
previstes addicionalment pot donar lloc, en molts casos, que l'import total de les 
quantitats que deu el contribuent superi el 100% del valor dels seus béns o drets 
a l'estranger. Això constitueix un menyscapte desproporcionat de la lliure circulació de 
capitals. 
 
Multes fixes en contra la lliure circulació de capitals 
En tercer lloc, el Tribunal de Justícia declara que el legislador espanyol va incomplir així 
mateix les obligacions que li incompleixen en virtut de la lliure circulació de capitals en 
sancionar l'incompliment o el compliment imperfecte o extemporani de l'obligació 
informativa relativa als béns i drets situats a l'estranger amb multes de quantia fixa l'import 
de les quals no guarda cap proporció amb les sancions previstes per a infraccions similars 
en un context purament nacional i l'import total del qual no està limitat. L'import d'aquestes 
multes és de 5.000€ per cada dada o conjunt de dades omesa, incompleta, inexacta o falsa, 
amb un mínim de 10.000€, i de 100€ per cada dada o conjunt de dades declarada fora de 
termini o no declarada per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics quan existia 
obligació de fer-ho, amb un mínim de 1.500€. 
 
El Tribunal de Justícia assenyala en aquest sentit que la llei espanyola sanciona 
l'incompliment de meres obligacions declaratives o purament formals mitjançant la 
imposició de multes de quantia fixa molt elevades, ja que s'apliquen a cada dada o conjunt 
de dades; van acompanyades, segons els casos, d’un import mínim de 1.500€ o 10.000€ i 
el seu import total no està limitat. El Tribunal de Justícia també té en compte que aquestes 
multes pecuniàries fixes s'acumulen amb la multa proporcional del 150% i observa que 
el seu import no guarda cap proporció amb el de les multes que sancionen 
l'incompliment d'obligacions similars en un context purament intern a Espanya. 
Per tant, aquestes multes pecuniàries fixes estableixen una restricció desproporcionada de 
la lliure circulació de capitals. 
 
 

2. TRACTAMENT A L'IRPF DE LES QUANTITATS QUE L'ARRENDADOR PERCEBI EN 
EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DE DESNONAMENT 

 
El Tribunal Suprem en la Sentència de 14 de desembre de 2021 considera que les quantitats 
no abonades per l'arrendatari, amb independència que s'haguessin meritat abans o després 
de la presentació de la demanda del judici de desnonament i amb independència que 
haguessin estat percebudes o no després de la sentència estimatòria de les seves 
pretensions constitueixen, amb caràcter general, "renda deguda" i, per tant, a seu 
d'IRPF han de qualificar-se de rendiments de capital immobiliari, a imputar al 
període impositiu en què siguin exigibles pel seu perceptor. 
 
Encara que l'arrendatari atengués exclusivament les quantitats reclamades a la demanda, 
però no totes aquelles meritades amb posterioritat, la llei no contempla la possibilitat 
d'enervar l'acció de desnonament per la qual cosa, en definitiva, fins i tot en aquests casos, 
es podria resoldre el contracte sobre la base de la manca de pagament de la renda i, en 
definitiva, procedir al desnonament. El fet que la sentència de desnonament es dictés amb 
posterioritat a la interposició de la demanda, no comporta l'aplicació de la regla 
especial d'imputació temporal continguda a l'article 14.2.a) Llei IRPF. 
 
La Sala declara que "les quantitats que l'arrendador té dret a percebre després de la 
interposició d'una demanda de desnonament per falta de pagament de la renda o de 
quantitats assimilades a aquesta, demanda a la qual s'acumula l'acció de reclamació de les 
quantitats que es meritin amb posterioritat a la presentació d'aquesta i fins al lliurament 
de la possessió efectiva de la finca, tenen la qualificació de rendiment de capital 
immobiliari, a imputar al període impositiu en què siguin exigibles pel seu 
perceptor". 
 
 
 
 
 
 
 



3. EL TRIBUNAL SUPREM DECLARA QUE PER A APLICAR LA REDUCCIÓ DEL 95% 
EN LA BASE DE L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS (ISD) PER LA 
TRANSMISSIÓ D'UNA EMPRESA FAMILIAR NO S'EXIGEIX MANTENIR DURANT 
DEU ANYS LA MATEIXA ACTIVITAT ECONÒMICA SINÓ EL VALOR DE LA 
UNITAT ECONÒMICA 

 
El Tribunal Suprem, en recurs de cassació número 1478/2018, resol la qüestió de si s'ha 
d'exigir el manteniment de la mateixa activitat econòmica a què estava destinada l'empresa 
familiar que es va adquirir “mortis causa” durant el termini de deu anys, a efecte d'aplicar 
la reducció del 95% a la base de l'ISD que preveu l'article 20.2. c) de la LISD, en la mesura 
que la recurrent havia venut el local comercial afecte la societat familiar i reinvertit el seu 
valor en fons d'inversió. 
 
En aquest sentit, el TS determina que en cap dels casos en què es produeix la 
successió d'empresa familiar i es té dret a la reducció –tant per adquisició de béns 
i drets de l'empresa o negoci professional o per adquisició de participacions mortis 
causa o per donació-, es preveu legalment la conservació de la mateixa activitat 
ni dels mateixos actius, sinó que n'hi ha prou amb mantenir el valor de la unitat 
econòmica i per tant és possible la seva reinversió en fons d'inversió. Així, el TS 
confirma que no és necessari el manteniment de la mateixa activitat econòmica que 
realitzava l'empresa familiar durant un període desenal per poder gaudir de la reducció 
prevista a la LISD. 
 
Addicionalment, el TS considera que el comportament del recurrent -reinversió en fons del 
valor econòmic obtingut per un dels elements de l'empresa familiar- ve guiat per la resposta 
rebuda a la pregunta a la Consulta Vinculant V1137-07, de manera que aquest va actuar 
de bona fe confiant en procedir de l'Administració, i la seva actuació venia protegida pel 
principi de confiança legítima i, per tant, ha de tenir empara jurídica. D'aquesta manera, el 
TS considera l'aplicació del valor d'adquisició -suma obtinguda per la venda del local als 
fons d'inversió, a l'efecte de complir el requisit de manteniment de l'adquisició pel termini 
de 10 anys recollit a la Llei, com una actuació correcta a efectes de beneficiar-se de la 
reducció a la base de l'ISD. 
 
 

4. EXISTÈNCIA DE MITJANS HUMANS I MATERIALS EN L'ADREÇA I GESTIÓ DE LES 
PARTICIPACIONS EN UNA SOCIETAT “HOLDING” 

 
El consultant, que ostenta una participació directa del 100% en una societat “holding”, que 
participa en les societats operatives A, B i C, en un 44,5%, 100% i 100%, respectivament, 
i que té per finalitat dirigir i gestionar aquestes participacions-, i que exercirà com a 
administrador únic de la societat H (societat holding), qüestiona la DGT sobre l'existència 
de prou mitjans materials i personals, a efectes de la gestió de la participació per part 
de la societat H a les societats A, B i C. 
 
La Direcció General de Tributs a la Consulta Vinculant V0926-21, de 15 d'abril de 2021 es 
remet a consultes prèvies per pronunciar-se sobre aquest tema, assenyalant que “sobre 
el que cal entendre per organització de mitjans materials i personals, l'amplíssima 
casuística davant la qual s'enfronta la realitat empresarial impedeix formular 
principis que, amb caràcter general, puguin resultar aplicables a qualsevol 
explotació econòmica” i continua assenyalant que “aquest centre directiu ha arribat a 
manifestar, en interpretació de l'expressió legal, que entén com suficient amb la disposició 
de tals mitjans, encara que fossin mínims, sempre que s'ocupin de la gestió dels valors de 
què es tracti, si bé matisant que aquesta gestió no implica, en si mateixa, el 
desenvolupament d'una activitat econòmica”. 
 
No obstant això, la DGT acaba dient que no procedeix una concreció més gran, en la mesura 
que es tracta d'una qüestió d'índole fàctica, havent de ser l'òrgan gestor de l'impost, el que 
analitzi i valori l'existència d'aquesta organització de mitjans humans i materials en el cas 
concret. 
 
 

5. NOVETATS AL SISTEMA INTRASTAT 
 
Al BOE de 30 de desembre de 2021 i en vigor el dia 1 de gener de 2022 s'ha publicat l'Ordre 
HFP/1480/2021, de 28 de desembre, per la qual s'aproven el contingut i els terminis de 



presentació de la declaració d'intercanvi de béns dins de la Unió Europea (Intrastat) i es 
determinen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació per mitjans 
telemàtics, derogant la seva regulació anterior continguda a l'Ordre HFP/36/2018, de 18 de 
gener, per la qual s'estableixen determinades disposicions relatives al Sistema Intrastat i a 
la Resolució de 22 de maig de 2018, del Departament de Duanes i Impostos Especials de 
l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a l'elaboració de les estadístiques 
d'intercanvis de béns entre els Estats membres (Sistema Intrastat). 
 
 
 

6. NOVETATS EN EL MODEL DE DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS
 
Amb entrada en vigor el 3-1-2022 i aplicació per primera vegada al model 347 a presentar 
corresponent al 2021, s'aproven les següents modificacions: 
 
a) Per fer possible la inclusió a la declaració anual d'operacions amb terceres persones 

d'aquelles operacions amb empresaris o professionals el NIF IVA dels quals comenci 
per XI, però que no estiguin incloses en el protocol per a Irlanda del Nord, s'introdueixen 
al model 347 les modificacions necessàries a la codificació del NIF IVA. 

 
b) Per raons de seguretat jurídica, se suprimeixen els articles 3 a 9 de l'OM 

EHA/3012/2008 tàcitament derogats per l'OM HAP/2194/2013. A conseqüència 
d’aquesta supressió, es modifiquen els articles 1 i 2, se suprimeix l’annex I, i l’annex II 
passa a denominar-se annex. 
 

 
7. PROJECTES NORMATIUS. MESURES FISCALS CONTINGUDES EN EL PROJECTE 

DE LLEI DE FOMENT DE L'ECOSISTEMA DE LES EMPRESES EMERGENTS 
 

El Consell de Ministres va aprovar el 10 de desembre la remissió a les Corts del Projecte de 
Llei de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, més coneguda com a “Llei de 
Startups”, iniciant-se la seva tramitació parlamentària el 17 de desembre de 2021. Aquesta 
norma d’impuls a l'emprenedoria innovadora té per objecte dotar d'un marc regulador 
específic aquest tipus d'empreses “startups”, que constitueixen la base de la nova economia 
digital. 
 
Destaquen entre les modificacions normatives mesures tributàries que preveuen un règim 
fiscal molt favorable tant per a les empreses, els seus inversors i els treballadors. Les més 
rellevants són la reducció del tipus impositiu a l'Impost sobre Societats i l'Impost sobre la 
Renda de No Residents, l'ajornament del deute tributari sense garanties ni interessos de 
demora, l'eliminació temporal d'efectuar pagaments fraccionats i la millora de la deducció 
per inversió en empreses de nova creació, del tractament fiscal de la remuneració basada 
en el lliurament d'accions de la mateixa companyia, així com del règim fiscal especial per a 
treballadors desplaçats a territori espanyol. 
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