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ASSUMPTE: 
Apreciat /da client/a: 
 
Ens trobem dins el període de presentació del model fiscal, que vostè pot tenir que presentar: 
 

ABANS DEL PROPER DIA 26 DE FEBRER S’HA DE PREPARAR: 
 
 (347) DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES. Aquesta 

declaració és obligatòria per totes les societats o empresaris, associacions i comunitats de 
propietaris, que durant l’any 2020  haguessin realitzat compres, vendes o serveis, amb 
qualsevol persona o entitat,  per un valor superior a 3.005,06.- Euros,  de manera global 
durant tot l’any, inclòs l' IVA i el Recàrrec d’equivalència. A tenir en compte: 
 

 Les entitats sense ànim de lucre també ho han preparar i presentar. 
 Els empresaris que liquidin IVA en regim simplificat, tindran que declarar a mes dels 

clients, també les factures dels proveïdors.  
 Les COMUNITATS DE PROPIETARIS també ho tindran que presentar en relació a les 

seves despeses (excepte consums) com per exemple: neteja, reparacions, 
manteniments... 

 Les subvencions d’import superior a 3.005,06€ també s’han de declarar. 
 

 
Quedem pendents de les seves notícies per tal de  solucionar aquestos  tràmits. Atentament. 
  
    XAVIER MASDEU 

   Assessor fiscal i Tècnic Tributari nº 1102 
 
 
NOTA INFORMATIVA: 
Si ho necessita,  podem oferir-li el servei de confirmació telefònica de les quantitats amb els seus 
clients i proveïdors al preu de 0,75 per confirmació. 
 
 
El tractament de les seves dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans postals estan ajustats a la 
normativa establerta per la legislació vigent. Les dades de aquest document s’integren en un fitxer automatitzat del 
que aquesta assessoria és responsable, i li garanteix el seu dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació. Per 
exercir aquests drets ho pot fer enviant un correu electrònic a info@masdeuasesoria.com.  
 

 
Membre d’associació professional de tècnics 

tributaris de Catalunya i Balears 


