
Amb data 28 d’agost es va aprovar la ordre HFP/816/2017 que posa en funcionament el Model 
232, en el que s’hauran d’incloure les operacions entre parts vinculades i operacions amb 
empreses situades en països qualificats com a paradisos fiscals.  

Aquesta informació que tradicionalment és venia informant en el model 200 en la declaració 
de l’impost de societats, és trasllada a aquesta nova declaració, que amplia els supòsits 
d’operacions que han de ser informades, i que suposa un augment en la complexitat de la 
informació a subministrar. 

El Model 232, haurà de presentar-se de manera obligatòria per via telemàtica a traves 
d’internet en el termini compres entre el 1  i el 31 de maig del període posterior a que es 
refereix la informació. Per tant, per l’exercici 2017, la nova declaració s’haurà de presentar 
durant el mes de maig de 2018. 

No obstant, per el període impositiu del exercici  2016, el termini de presentació serà del 1 al 
30 de novembre. 

 

OBLIGATS A PRESENTAR EL MODEL 232 

1. Respecte a la informació d’operacions amb persones o entitats vinculades, estan 
obligats : 

 

a. Les persones o entitats que realitzin operacions vinculades i el import de la 
contraprestació del conjunt d’operacions superi els 250.000 € segons valor de mercat. 

 

b. Les persones o entitats que realitzin operacions, que siguin del mateix tipus i que 
utilitzin el mateix sistema de valoració i superin el import conjunt de 100.000 € de valor de 
mercat. 

 

c. Les persones o entitats vinculades que realitzin operacions especifiques, sempre que 
l’import conjunt de cada un d’aquests tipus d’operacions superi els 100.000 €. ( es consideren 
operacions especifiques les excloses del contingut simplificat de la documentació a que es 
refereix els articles 18.3 de la LIS i 16.5 del RIS ) . 

 

 

d. Amb independència de l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions 
realitzades amb la mateix persona o entitat vinculada, s’ha de presentar el model e informar 
respecte d’aquelles operacions de la mateixa naturalesa que a la vegada utilitzin el mateix 



mètode de valoració, sempre que l’import del conjunt de les mateixes en el període impositiu 
superi el 50% de la xifra de negocis de l’entitat. 

 

e. Les que apliquin la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles en 
aquells casos en que el contribuïen apliqui la citada reducció prevista en l’article 23 LIS, perquè 
obté rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangible a persones o entitats 
vinculades. 

 

No obstant això, no existeix obligació d’informar de les següents operacions : 

 

• Les realitzades entre entitats que s’integren en un mateix grup de consolidació fiscal. 

 

• Les operacions realitzades amb els seus membres o amb d’altres entitats integrants del 
mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions d’interès econòmic, i les unions 
temporals d’empreses inscrites en el registre especial del Ministeri d’Hisenda i funció pública , 
excepte unions temporals d’empreses, o formules de col·laboració similars a les unions 
temporals, que s’acullin al regim establert en l’article 22 de la LIS.  

 

• Les operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes publiques de venda o d’ofertes 
publiques d’adquisició de valors. 

 

 

2. Respecte a la informació sobre operacions i situacions amb països o territoris 
considerats paradisos fiscals, estan obligats a presentar el model aquelles entitats que durant 
el període impositiu hagin efectuat operacions relacionades amb països o territoris considerats 
com a paradisos fiscals. o que a data de tancament del període impositiu, posseeixin valors 
relacionats amb els citats paradisos o territoris. 


