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RECORDATORI: OBLIGACIÓ DE PRESENTAR A L’AGOST DECLARACIONS 

MENSUALS D’IVA I DE RETENCIONS  

 

Benvolgut/da Sr./Sra.:  

Li recordem que el termini de declaració dels models de presentació mensual de l'impost 

sobre el valor afegit (IVA), retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de 

les persones físiques (IRPF) i impost sobre societats (IS) corresponents al mes de juliol 

començarà el pròxim dia 1 d'agost i finalitzarà el 20 d'agost en lloc del 20 de setembre, 

data límit en anys anteriors. 

 

Fins a l'any 2013 el termini de declaració de les liquidacions de juliol s'estenia 

excepcionalment fins al 20 de setembre, a causa que la Hisenda Pública tenia en 

compte que, tradicionalment, durant el mes d'agost les empreses disposen de menys 

personal. Amb la modificació introduïda per 2014, el període per a la presentació de les 

declaracions de juliol queda limitat de l'1 al 20 d'agost per als conceptes següents: 

 

IVA: afecta les declaracions-liquidacions mensuals (model 303) a presentar per grans 

empreses i subjectes passius acollits al règim de devolució mensual que també hauran de 

presentar la declaració d'operacions incloses en els llibres d'IVA (model 340). Així mateix, 

hauran de declarar fins al 20 d'agost les entitats que tributen en IVA en grup d'empreses 

(models 320 i 353) i les operacions assimilades a les importacions (model 380). 

 

RENDA I SOCIETATS: les grans empreses han de presentar les declaracions mensuals de 

retencions fins al 20 d'agost (models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216 i 230). 

 

Per tant, els contribuents afectats han de planificar la presentació de declaracions durant 

el mes d'agost atenent a aquesta nova modificació. 

 

En cas de domiciliació bancària del pagament, el termini de presentació dels models 

111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 303 i 353 serà de l'1 al 15 d'agost. 
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D'altra banda recordi que les declaracions de determinats impostos especials de 

fabricació tenen el mateix termini de presentació i que les declaracions d'Intrastat han de 

ser tramitades fins al 12 d'agost. 

 

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la 

documentació així com aquelles dades que els sol�licitem per poder realitzar la 

confecció i presentació d'aquestes declaracions.  

 

Com sempre estarem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o ampliar la 

informació que necessiti.  

 

  

Una salutació cordial, 

 

BIGAS ASSESSORIA I GESTIO, SLP 

 

Avisem expressament que la informació aquí recollida és de caràcter general i,  abans d’aplicar qualsevol norma, s’ha de fer un 

estudi de cada cas en concret. A més a més s’ha de tenir en compte que determinats coeficients i límits que es mencionen de 

forma separada són els aplicables a Catalunya, que té capacitat normativa pròpia.  


