Febrer 2010
RELACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES
MODEL 347

Fins al 31 de març de 2010, les persones físiques, societats o entitats en règim d’atribució de Rendes
que desenvolupen activitats empresarials o professionals han de presentar la declaració informativa anual
d’operacions amb terceres persones (model 347) corresponent a l'exercici 2009.
Novetats des de l’exercici 2008
El R.D. 1065/2007 va introduir alguns canvis significatius en aquesta declaració, que ja van afectar la
declaració de l’any 2008 passat, i que us recordem:



Queden obligats a presentar el model 347 aquelles persones físiques i entitats en atribució de rendes
que tributin per “mòduls”, per les factures emeses a un mateix client, sense retenció, i per import
acumulat anual superior als 3.005,06 euros.



Cal incloure en la declaració de forma separada els imports superiors a 6.000 euros percebuts en
metàl·lic de clients durant l’exercici 2009 (*), i encara que corresponguin a operacions d’exercicis
anteriors o posteriors.



Cal informar també de forma separada de quina part del volum d’operacions correspon a quantitats
percebudes per transmissions immobiliàries subjectes a IVA.

Quines dades cal fer constar ?
La declaració ha d'incloure als clients o proveïdors pels que l'import acumulat de les operacions (entrega
o recepció de béns i serveis) en l'exercici 2009 hagi estat superior a 3.005'06 Euros. La data a tenir en
compte és la d'emissió o recepció de la factura, no la del seu cobrament o pagament. Les dades que cal
incloure son:
•
Cognoms i nom o raó social.
•
NIF (amb la lletra).
•
Codi província.
•
Import total de les operacions amb l' IVA inclòs.
En el cas d' arrendament de locals de negoci sense retenció caldrà aportar, a més, l'adreça del local i la
seva referència cadastral.
Operacions que no cal declarar


Operacions on s'hagi practicat o suportat retenció a compte de l'IRPF o l’Impost sobre Societats.



Operacions intracomunitàries.



Importacions i exportacions (incloses operacions amb Canàries, Ceuta i Melilla).



Operacions incloses a la declaració mensual del model 340 (les empreses que el presenten).

En el revers d'aquest escrit acompanyem un model per a facilitar la recollida de dades.
Atentament,

(*) Nota: Interpretem del literal de la norma que els imports percebuts superiors a 6.000 euros cal considerar-los de
forma individual. Per exemple, caldria incloure un cobrament únic en efectiu d’una factura de 7.000 euros, però no ho
fariem si el cobrament hagués estat fraccionat en dos parts, en dates diferents, de 2.000 i 5.000 euros.
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MODEL ENTRADA DE DADES - 347 (Clients i Proveidors > 3005,06 €)

EXERCICI 2009

Declarant:____________________________
VENDES: Entrega de bens i prestació de serveis
NIF (complert)

Cognoms i nom o raó social

Codi
Provincia

Import total
(IVA inclòs)

COMPRES: Adquisició de bens i prestació de serveis
NIF (complert)

Cognoms i nom o raó social

Codi
Provincia

Import total
(IVA inclòs)

En efectiu
> 6.000 €

Transm.
Immob.

