COMUNICACIÓ 2/2013
Estudi d’assumptes jurídics, mercantils, comptables, tributaris i laborals.

01/02/2013
MODEL 347 – PRESENTACIÓ MES DE FEBRER
Recordeu que a partir de l’exercici 2012 (aplicable per tant a la declaració que es presentarà el 2013),
s’introdueixen les següents novetats importants:
1) El model 347 s’haurà de presentar durant el mes de FEBRER. Aquesta és una de les
principals novetats, donat que, en els exercicis anteriors, aquesta declaració es presentava el mes
de març.
2) Els obligats tributaris que han de presentar el model 340 (la declaració informativa
d’operacions incloses en els llibres registre d’IVA) no estan obligats a presentar el model 347.
Per tant, en el model 340 s’hi hauran d’incloure les operacions que anteriorment s’havien
d’incloure com a excepció en el model 347.
Aprofitem també per recordar els canvis que es van introduir en l’exercici 2011 i que ja es van haver
de tenir en compte en la declaració que es va presentar el mes de març de 2012:
1) La informació s’ha de desglossar per trimestres, excepte els imports rebuts en metàl·lic
superiors a 6.000 €, que s’han d’informar en termes anuals.
2) El criteri temporal general és el de l’anotació registral de la factura o del document substitutiu.
3) Les persones físiques i entitats en règim d’atribució de rendes que tributen en l’IRPF pel
mètode d’estimació objectiva i simultàniament en el règim simplificat de l’IVA o de
l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència, només hauran de presentar el
model 347 per les operacions que hagin emès factura.
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