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L’Agència Tributària amplia el termini de
presentació de declaracions amb domiciliació
bancària de pagament
Degut a les dificultats per accedir a la pàgina web de l’AEAT, i davant
la demanda dels gestors administratius, aquesta prorroga el termini de
presentació del 15 al 17 d’abril
Barcelona, 11 d’abril de 2012.- Davant les dificultats d'accés a la seu electrònica de
l’Agència Tributària provocades per la forta demanda dels serveis d'assistència posats a
disposició dels ciutadans en la Campanya de Renda 2011, l’AEAT està tramitant les
modificacions normatives necessàries per prorrogar dos dies –passant del 15 al 17
d’abril- el proper termini de presentació de declaracions amb domiciliació bancària del
pagament.
La petició d’ampliació del termini l’han sol·licitat els Col·legis de Gestors
Administratius, vehiculats a través del Consejo General de Gestores Administrativos,
arran de les dificultats amb què es troben els gestors administratius per portar a terme
correctament la seva tasca professional i oferir un bon servei al ciutadà.
La mesura afectarà els següents models de declaració amb domiciliació bancària
del pagament:
Model 111. IRPF. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i
d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de
renda
Model 115. IRPF. Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments
procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans
Model 130. IRPF. Pagament fraccionat. Empresaris i professionals en estimació
Directa. Declaració - Liquidació
Model 131. IRPF. Pagament fraccionat. Empresaris i professionals en estimació
Objetiva. Declaració - Liquidació
Model 202. IS. Pagament fraccionat règim general
Model 222. IS. Pagament fraccionat Règim de Tributació dels Grups de
Societats
Model 303. IVA. Impost sobre el valor afegit. Autoliquidació
Model 310. IVA. Règim simplificat
Model 353. IVA.Grupo de entidades.Modelo agregado.Autoliquidación mensual

Model 560. IIEE. Impostos sobre l'electricitat
Model 561. IIEE. Impostos sobre la cervesa
Model 562. IIEE. Impostos sobre productes intermedis
Model 563. IIEE. Impostos sobre alcohol i begudes derivades
Model 564. IIEE. Impostos sobre hidrocarburs
Model 566. IIEE. Impostos sobre labors del tabac
Model 569. IIEE. Impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs

Més informació: Premsa i Comunicació. Gemma Martí. Tel. 687 84 66 08.
gabinetpremsa@gestors.cat – colcatalunya@gestors.cat - http://www.gestors.cat

