
 

 

 

OBLIGACIÓ PRESENTACIÓ TELEMÀTICA 

DECLARACIONS FISCALS 
 

Des de 01/01/2014 desapareix l’opció de presentació amb paper pre-imprès les diferents 

declaracions i autoliquidacions per a tots els contribuents. Aquests canvis ja afecten a 

les declaracions informatives (models 180, 190, 193, etc) i al resum anual d’IVA (model 

390) corresponents a l’exercici 2013 i que s’han de presentar a finals de gener de 2014. 

 

 A partir del primer trimestre 2014 afectarà a les autoliquidacions corresponents als 

models 303 (IVA) i 111 (retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i 

d’activitats econòmiques de l’IRPF), afegint-se nous models a partir de 2015. 

 

D’aquesta manera, els sistemes de presentació seran: 

 

1. Per via telemàtica amb utilització de certificat electrònic. 

 

2. Per via telemàtica amb signatura electrònica no avançada (sistema PIN24H): 

només per a persones físiques. 

 

3. Presentació telemàtica mitjançant enviament d’SMS: només per als models 390 i 

347 utilitzant el sistema d’impressió desenvolupat per l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària (AEAT).  

 

4. Autoliquidacions mitjançant el sistema de pre-declaració utilitzant el sistema 

d’impressió desenvolupat per l’AEAT a la seva seu electrònica: només pels 

models 111 i 303. 

 

Segons el resultat de l’autoliquidació, es presentarà a l’entitat bancària o a les 

oficines de l’AEAT. 

 

5. Complementació manual amb paper pre-imprès o amb paper imprès mitjançant 

els programes d’ajuda: exclusivament per al model 100. 

 

Segons el resultat de l’autoliquidació es presentarà a l’entitat bancària o a les 

oficines de l’Agència tributaria. 

 

 

SISTEMA PIN24H 

 

Aquest sistema només pot ser utilitzat per persones físiques, sempre i quan no 

estiguin obligades a la presentació obligatòria amb certificat digital, és a dir, 

principalment aquelles persones físiques obligades a la presentació mensual 

d’autoliquidacions (com per exemple, les acollides al registre de devolució mensual en 

l’IVA). 

 



 
 

 

El sistema consta de dos passos: 

 

1- Registre previ al sistema: només cal fer-lo una vegada per algun dels sistemes 

següents: 

 

- Responent a la carta d’invitació amb el codi segur de verificació (CSV) que 

alguns contribuents han rebut de l’AEAT 

 

- Sol·licitant a traves d’internet l’enviament de la carta amb codi segur de 

verificació (CSV). 

 

- Mitjançant certificat electrònic. 

 

- Presencialment a les oficines de l’AEAT. 

 

En el procés de registre es sol·licitarà un telèfon mòbil, la data de caducitat del DNI i un 

codi IBAN. 

 

 

2- Identificació i autentificació: cada vegada que el contribuent vulgui realitzar la 

presentació d’una declaració. 

 

S’ha de sol·licitar a través de la seu electrònica de l’AEAT un PIN24H mitjançant el 

NIF, data de caducitat del mateix i una clau d’identificació de 4 caràcters que definirà el 

contribuent per cada sol·licitud. Amb aquestes dades es rebrà un PIN per SMS al 

número de mòbil indicat, que podrà ser utilitzat fins a les 2:00 del dia següent a la 

recepció del SMS. 

 

Amb el PIN rebut i la clau d’accés definida per l’usuari es podrà realitzar el tràmit 

pertinent. 

 

Olot, gener 2014 


