COMUNICACIÓ 2/2022
Assessorament integral a empreses, autònoms i particulars

09/02/2022
CRIPTOMONEDES SITUADES A L’ESTRANGER - OBLIGACIÓ DE DECLARAR
MODEL 720 – EXERCICI 2021
A partir de l’exercici 2021, i arran de la modificació introduïda per la Llei 11/2021, de 9 de juliol,
de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, existeix l’obligació d’incloure en el model 720
(declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger) informació sobre les monedes virtuals
situades a l’estranger de les que es sigui titular, o respecte de les que es tingui la condició de
beneficiari, autoritzat o es tingui el poder de disposició d’aquestes monedes virtuals.
S’entén que existirà obligació de declarar les monedes virtuals situades a l’estranger (és a dir, si el
servidor del moneder o el moneder està ubicat a l’estranger) si l’import d’aquestes supera els 50.000
€.
Finalment recordar que, tot i que la sentència del TSJUE de 27/01/2022 ha declarat il·legal la no
prescripció i el règim sancionador, la declaració informativa continua vigent i per tant subsisteix
l’obligació de presentar el model 720.
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