COMUNICACIÓ 15/2020
Assessorament integral a empreses, autònoms i particulars

05/11/2020
DECLARACIÓ INFORMATIVA OPERACIONS VINCULADES & OPERACIONS I
SITUACIONS RELACIONADES AMB PARADISOS FISCALS
MODEL 232
Recordeu que els contribuents de l’impost sobre societats, de l’impost sobre la renda de no residents
amb establiment permanent a l’estat espanyol i les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes
a l’estranger amb presència a l’estat espanyol, han de declarar durant el mes de novembre de cada
any a l’AEAT aquelles operacions amb persones o entitats vinculades que presentin les següents
característiques:
1) 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 250.000,00 €.
2) Les següents operacions sempre que el seu import en el període impositiu superi els 100.000,00 €:
 Les realitzades per contribuents de l’IRPF en el desenvolupament d’una activitat
econòmica on s’apliqui el règim d’estimació objectiva amb entitats en les que ells
mateixos o persones vinculades a ells tinguin un percentatge igual o superior al 25 % en
el capital social de forma individual o conjunta.
 Les operacions de transmissió de negocis.
 Les operacions de transmissió de valors o participacions representatius de la participació
en els fons propis de qualsevol tipus d’entitats no admeses a negociació a cap mercat
regulat de valors, o que estiguin admesos a negociació en mercats regulats situats en
paradisos fiscals.
 Operacions sobre immobles.
 Operacions sobre actius intangibles.
3) Sempre que l’import conjunt de les operacions del mateix tipus i amb el mateix mètode de
valoració amb entitats vinculades superi el 50 % de la xifra de negocis de l’entitat.
Per altra banda també s’ha d’informar de les següents operacions:
 Operacions realitzades amb paradisos fiscals.
 Cessions d’intangibles a entitats vinculades que gaudeixin de la reducció del 60 %.
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Quina informació s’ha de facilitar?
 Número d’identificació fiscal de la persona o entitat vinculada.
 Si la persona o entitat vinculada té la condició de persona física, jurídica o altra.
 Cognoms i nom o raó social de la persona o entitat vinculada.
 Tipus de vinculació.
 Codi de província i país en cas que la persona o entitat vinculada sigui no resident.
 Tipus d’operació.
 Si es tracta d’un ingrés o un pagament.
 Mètode de valoració.
 Import de l’operació sense incloure l’IVA
Quan s’ha de presentar?
Durant el mes de novembre de l’any següent al qual es refereix la declaració, finalitzant el termini
el 30 de novembre.
Respecte l’exercici 2019, el termini finalitza el proper 30/11/2020.
Quin model s’ha de presentar?
El model 232.
Com s’ha de fer la presentació?
S’ha de fer per via telemàtica a través d’internet.
Qui s’encarrega de la presentació del Model?
Com cada any ASESORIA ARXER s’encarrega de la preparació i presentació d’aquest model. En el
cas que la voluntat de la societat sigui de no presentar-lo o de presentar-lo ella mateixa preguem que
ens ho comuniquin el més aviat possible o com a molt tard abans del pròxim dia 10 de novembre. En
cas contrari entendrem que se’ns encarrega la presentació del mateix. Un cop preparat, els farem
arribar un esborrany de la declaració per tal de que en tinguin coneixement i se’ns autoritzi
explícitament per realitzar la seva presentació telemàtica.
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