COMUNICACIÓ 9/2011
Estudi d’assumptes jurídics, mercantils, comptables, tributaris i laborals.

15/06/2011
MODEL 159 – DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA
L’Ordre EHA/2041/2009, de 16 de juliol, va aprovar el nou model 159, que es tracta d’una declaració
anual de consum d’energia elèctrica que estan obligades a presentar les companyies
comercialitzadores dels subministres d’energia elèctrica.
El passat mes de febrer de 2011 va ser la primera vegada que aquestes companyies van haver de
presentar aquesta declaració a l’administració tributària, que corresponia a l’exercici 2010.
En aquesta declaració s’hi ha de fer constar les següents dades:
-

Nom i cognoms o raó social i número fiscal dels contractants, i en el seu cas d’aquells a qui
s’efectuï el cobrament de les factures.
Referència cadastral de l´immoble i la seva localització.
Potència nominal contractada i consum anual en quilovats.
Ubicació del punt de subministre.
Data d’alta del subministre.

A través de l’observació del disseny del model s’observa que també existeix la possibilitat d’informar
el número de compte on es paguen les factures així com el consum mes a mes.
ATENCIÓ: aquest model pot donar indicis a l’administració tributària de l’existència d’un lloguer no
declarat, però també pot donar indicis d’alguna finca que es declara com a habitatge habitual i que en
realitat no ho és.
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