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Recordatori: fins al 20 d'agost de 2018 es presenten declaracions 
mensuals d'IVA, IRPF i IS 

Benvolgut client / Benvolguda clienta,  

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. 
 
Aquestes són les obligacions tributàries corresponents al mes d'agost: 
 
Fins al 20 d'agost 
 
RENDA I SOCIETATS 
 
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, 
premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats 
d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes 
d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en 
comptes. 
 

• Juliol 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 

IVA 
 

 Juliol 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l’IGIC 
i altres operacions: 340 

 Juliol 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380 
 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ 
 

• Maig 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558 

• Maig 2018. Grans empreses: 561, 562, 563 

• Juliol 2018: 548, 566, 581 

• Juliol 2018: 570, 580 

• Segon trimestre 2018. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558 

• Segon trimestre 2018. Excepte grans empreses: 561, 562, 563 

 
• Els destinataris registrats, fins i tot ocasionals, representants fiscals i 

receptors autoritzats, utilitzaran com a declaració d'operacions el model 

510. 

 
IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT 
 

• Juliol 2018. Grans empreses: 560 
 
Fins al 30 d'agost 
 



IVA 
 

• Juliol 2018. Autoliquidació: 303 
• Juliol 2018. Grup d’entitats, model individual: 322 
• Juliol 2018. Grup d’entitats, model agregat: 353 

 
Fins al 31 d'agost 
 
Es podran presentar els models 349 de l'IVA i 430 de l'impost sobre les primes 
d'assegurances, el termini dels quals conclou el 20 de setembre 
 
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.    
 
Sense res més a afegir, rebi una salutació cordial. 
 
Atentament, 
 
MET ASSOCIATS 


