NOTA SOBRE L’ORDRE VEH/85/2017, d'11 de maig, per la qual s'estableix
l'obligació de l'ús dels mitjans electrònics en les presentacions i
pagament de diverses autoliquidacions per a determinats obligats
tributaris.
Barcelona, 2 de maig de 2017

Benvolguts companys/es

Us informem que ja està publicada l’Ordre que estableix l'obligació de l'ús dels mitjans
electrònics en les presentacions d'autoliquidacions següents:
1.a) Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
Model 600: transmissions patrimonials oneroses, operacions societàries i actes jurídics
documentats.
Model 620: transmissions patrimonials oneroses, compravenda de determinats mitjans
de transport usats.
1.b) Impost sobre successions i donacions
Models 660 i 650: successions, que s'han de presentar conjuntament.
Model 651: donacions.
Model 652: assegurances sobre la vida.
Model 653: consolidació de domini.
1.c) Impost sobre les estades en establiments turístics
Model 940: creuers.
Model 950: declaració general.
1.d) Tributació sobre el joc
Model 040: rifes i tómboles.
Model 042: apostes.
Model 043: sales de bingo.
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Model 044: casinos.
Models 045 i 046: màquines recreatives i d'atzar.
La presentació de les autoliquidacions s'ha d'efectuar i trametre a través de la seu
electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, accessible a l'adreça
http://atc.gencat.cat.
Queden exonerades de la presentació per mitjans electrònics aquelles declaracions
que no es puguin realitzar amb els mitjans tecnològics o programes d'ajut que
l'Agència Tributària de Catalunya posi a disposició dels contribuents.
Autoliquidacions de presentació electrònica obligatòria per Internet
La presentació electrònica de les autoliquidacions previstes en aquesta Ordre té
caràcter obligatori per als obligats tributaris següents:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Les persones que representin un contribuent que estigui obligat a la presentació i
pagament electrònic.
d) Els intermediaris fiscals que presentin autoliquidacions per compte d'altri o de
tercers.
e) Les persones o entitats que, d'acord amb el que preveu l'article 92 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, exerceixin la condició de col·laboradors socials en
l'aplicació dels tributs i compleixin els requisits i les condicions que estableixi la
normativa vigent.
Els obligats tributaris que hagin d'utilitzar obligatòriament la presentació electrònica de
les autoliquidacions per mitjà d'algun dels sistemes previstos a l’Ordre no podran
utilitzar altres formes de presentació, llevat que la norma que aprovi el model
d'autoliquidació corresponent així ho disposi.
Interrupció dels sistemes per incidències tècniques
Si es produeix alguna interrupció en el funcionament de la seu electrònica de l'Agència
Tributària de Catalunya provocada per qualsevol incidència tècnica o del servei
telemàtic, se n'informarà a través de la mateixa seu electrònica. En aquests casos
s'ampliaran els terminis no vençuts i seran especificats en aquesta.

ACAT – Associació Catalana d’Assessors Fiscals, Comptables i Laborals

Còmput i terminis
La presentació d'autoliquidacions mitjançant la seu electrònica de l'Agència Tributària
de Catalunya es pot fer tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores del dia.
A l'efecte del còmput dels terminis, la presentació de l'autoliquidació a la seu
electrònica es considera ,realitzada a l'oficina competent i, en conseqüència, es tenen
en compte en el còmput les festivitats locals corresponents, d'acord amb el calendari
de dies inhàbils disponible a la seu electrònica.
La presentació de l'autoliquidació en un dia inhàbil s'entén efectuada a primera hora
del següent dia hàbil.
Les autoliquidacions es consideren presentades davant l'Agència Tributària de
Catalunya quan el sistema ha retornat a l'usuari una còpia de l'autoliquidació on consti
la data i hora de presentació i el número d'entrada al registre. Aquest document servirà
per acreditar la presentació.
El pagament es considera realitzat quan es disposi del justificant de pagament que
lliuri el sistema.
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor el dia 1 de juny de 2017.
CONVENI ATC-ACAT
Us recordem que l’ACAT té conveni amb l’ATC i per tant qualsevol associat de l’ACAT
por adherir-se el mateix i fer presentacions telemàtiques en nom de tercers.
.
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb acat@acatfcl.cat
Josep M Paños Pascual
President ACAT
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