
 

          
 N E W S L E T T E R  0 9 / 2 0  

 
 

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'OPERACIONS VINCULADES I D'OPERACIONS AMB PARADISOS 

FISCALS 

 

Estimats Clients,  

La present és per a informar-los sobre la Declaració informativa d'operacions vinculades i 

d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos 

fiscals, obligació regulada en el BOE de 30 d'agost 2017, el qual va publicar l'Ordre 

HFP/816/2017, de 28 d'agost, per la qual s'aprova el model 232. 

 

En resum; 

Hauran de declarar-se les següents operacions amb persones o entitats vinculades: 

 Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que 

l'import de la contraprestació del conjunt d'operacions en el període impositiu 

superi els 250.000 euros, d'acord amb el valor de mercat. 

 

 Operacions específiques, sempre que l'import conjunt de cadascuna d'aquesta mena 

d'operacions en el període impositiu superi els 100.000 euros. A aquest efecte, tenen 

la consideració d'operacions específiques aquelles operacions excloses del contingut 

simplificat de la documentació a què es refereix la normativa reguladora de l'Impost de 

societats, és a dir, les següents: 

 

1) Operacions amb persones físiques que tributin en estimació 

objectiva que la participació individual o conjuntament amb els seus familiars sigui ≥ 

25% del capital o fons propis. 

 

2) Transmissió de negocis, valors o participacions en els fons propis d'entitats no 

admesos a negociació o admesos A paradisos fiscals. 

 

3) Transmissió d'immobles i operacions sobre intangibles. 

 

 Supòsits en què el contribuent realitzi operacions o tingui valors en països o 

     territoris qualificats com a paradisos fiscals, independentment del seu import. 



 

 

        No obstant això, no hauran de declarar-se les operacions realitzades entre entitats que 

s'integrin en un mateix grup de consolidació fiscal (excepte determinats supòsits previstos en 

la Llei de l'Impost de societats).  

Amb independència de l'import de la contraprestació del conjunt d'operacions realitzades amb 

la mateixa persona o entitat vinculada, existirà sempre l'obligació de presentar el model 232 

respecte d'aquelles operacions del mateix tipus que al seu torn utilitzin el mateix mètode de 

valoració, sempre que l'import del conjunt d'aquestes operacions en el període impositiu sigui 

superior al 50% de la xifra de negocis de l'entitat. 

 

Estaran obligats a presentar el model 232 els següents contribuents: 

 Els contribuents de l'Impost de societats. 

 Els contribuents de l'Impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant 

establiment permanent. 

 Les entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en 

territori espanyol.  

Termini de presentació  

La presentació del model 232 s'haurà de realitzar en el mes següent als 

deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu al qual es refereixi la 

informació a subministrar. Pel que, com a regla general, quan es tracti de contribuents 

l'exercici econòmic de les quals coincideixi amb l'any natural, el termini de presentació de la 

declaració queda fixat des de l'1 al 30 de novembre. 

En el cas de ser una de les entitats afectades preguem que es posin en contacte amb el nostre 

departament fiscal i ens facilitin la informació necessària per a poder presentar la Declaració 

232.  

 

Com sempre, quedem a la seva disposició per a qualsevol qüestió o aclariment a aquest efecte.                                                                        

Atentament, 

BUFET HABEAS 

 

 


