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MODEL 347, DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB
TERCERES PERSONES
Introducció
El Model 347 és una declaració anual informativa d'operacions amb terceres persones. Les associacions
estan obligades a la presentació del Model 347 sempre que hagin realitzat operacions amb tercers per
import superior a 3.005,06 euros durant l'any natural, computant de forma separada els lliuraments i les
adquisicions de béns i serveis. Aquest model és de caràcter obligatori i es presenta al mes de febrer de
l'exercici següent a aquell a què es refereix les operacions amb tercers que s'inclouen. Per tant, tindrem
des de l'1 de gener fins al 28 de febrer per presentar aquest impost fiscal.

Obligats a fer la declaració
Obligació general (article 31 a 35 del Reial Decret 1065/2007)
Totes les persones físiques, jurídiques, públiques o privades que realitzin activitats empresarials o
professionals (entrega de béns i prestacions de serveis) estan obligades a presentar una declaració anual
relativa a les operacions realitzades amb terceres persones.
Obligació específica (conseqüència de la modificació dels articles 31 a 35 del Reial Decret 1065/2007)
que amplia:
- L’àmbit subjectiu dels declarants: han de presentar-la les entitats o establiments de caràcter
social, per les adquisicions de béns i serveis que realitzin al marge de les activitats empresarials o
professionals.
- El contingut: s’han de consignar, separadament, les operacions incloses en el règim especial de
l’IVA conegut com “del criteri de caixa”.

No obligats a fer la declaració
No estan obligades a presentar la declaració:
- Les entitats que no hagin realitzat operacions que, en el seu conjunt i respecte d’una altra persona,
no hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant un any.
- Les entitats que només hagin realitzat operacions que no s’hagin de declarar.
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Contingut de la declaració
La declaració ha d’incloure totes les persones o entitats, sigui quina sigui la seva naturalesa o caràcter,
amb qui s’hagi efectuat operacions que, en el seu conjunt i per a cadascuna d’elles, superin els 3.005,06
euros dins del mateix any fiscal.
Els aspectes més bàsics de la informació inclosa són els següents:
- S’han de presentar, de forma separada i per trimestres, les entregues de béns i les prestacions
de serveis.
- S’han d’incloure, tant les operacions típiques i habituals, com les ocasionals, així com les
subvencions no reintegrables que es puguin rebre o donar.
- S’han d’incloure, tant les entregues, prestacions o adquisicions de béns o serveis
subjectes i no exemptes, com les no subjectes o les exemptes de l’IVA.
- S’han de consignar, separadament, les operacions, fetes o rebudes, acollides al ”criteri de
caixa”:
Tot i això, no cal declarar:
- Les operacions per les que no s’hagi hagut d’emetre factura.
- Les fetes al marge de la activitat empresarial.
- Les entregues, prestacions o adquisicions de béns o serveis realitzades a títol gratuït no
subjectes o exemptes de l’IVA.
- Les operacions realitzades per les entitats o establiments de caràcter social, que corresponguin
al seu sector d’activitat, on les entregues i prestacions estiguin exemptes de l’IVA, sens perjudici
d’allò establert en l’obligació general.
- Totes aquelles operacions incloses en d’altres operacions tributàries (retencions a
professionals, per exemple).

Informació a incloure
1. Declarant
- Dades fiscals complertes del declarant.
2. Declarats
- Dades fiscals complertes del declarat.
- L’import en euros (IVA inclòs) de les operacions realitzades durant l’any, segons el tipus i on es farà
constar, separadament, les següents operacions:
- Les operacions d’arrendament.
- Els imports superiors a 6.000 euros, rebuts en metàl·lic.
- Els imports corresponents a les operacions acollides al criteri de caixa, segons el seu meritament.

Imputació temporal
- Compres i vendes, l’any en el qual s’ha emès o rebut la factura.
- Compres i vendes acollides al regim de “caixa”, l’any en el qual es produeix la meritació total o parcial
de l’operació.
- Modificacions de la base imposable (correccions de factures): la modificació s’inclou en l’any o el
trimestre en el quals s’ha produït amb independència de quan s’hagi emès o rebut la factura modificada.
- Subvencions, el trimestre i any en el qual s’emeti o rebi l’ordre de pagament per l’import pagat o rebut.
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Exemple Model 347
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