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EL MODEL 347 

  Perquè serveix? 

 

Es un model tributari  per informar les operacions realitzades amb terceres persones o 

empreses amb qui s’han superat els 3.005,06 euros de negoci o, dit d'una altra manera, per 

informar aquells proveïdors, creditors i clients a qui hem fet o rebut factures per una quantitat 

superior a l'esmentada.  L'import a declarar és el total de la factura per tant s’hi ha d’incloure 

l’IVA i el recàrrec d’equivalència. 
 

 Només declarem les operacions de més de 3.005,06 euros?1 

 

No, també s’han d’incloure: 

a) Les subvencions no reintegrables relacionades amb l’activitat. 

b) Els imports superiors a 6.000 euros rebuts en metàl·lic. 

c) Les quantitats rebudes per la venda o vendes futures d'immobles. 

d) Les operacions que han suposat l'expedició del rebut agrícola. 

 Hi ha exempcions a les operacions a declarar? 

Si, les més importants són: 

a) Les  declarades en els models 190, 180 i 1932 , es a dir, les que  han estat subjectes a 

retenció: sous, professionals, empreses en mòduls, etc. 

b) Els lloguers exempts, el cas més important és el dels pisos. 

c) Les importacions i exportacions de mercaderies (declarades a la duana) i 

intracomunitàries (declarades en el model 349).  

d) En general totes les operacions que hi hagi obligació periòdica d'informació a 

l'Administració Tributària. 

                                                           
1 Hi ha més casos que no hem posat doncs són molt més específics i fan referència a companyies asseguradores, 

entitats que donen subvencions, agències de viatge, serveis de transport de persones, col·legis professionals, 

associacions i similars. 

2 Model 190: resum de retencions a treballadors i professionals, model 180: resum de retencions arrendaments i 

model193: resum de retencions rendiments del capital mobiliari en l'IRPF. 



 

Pàg.2 

 

L’han de declarar les empreses que fan operacions exemptes 

d’IVA? 

Sí, però només les que estan obligades per la LIVA a fer factura: els serveis mèdics i sanitaris, 

els lliuraments de terrenys no edificables, les segones i posteriors entregues d’edificacions, 

les  juntes de compensació i altres operacions incloses dins les exempcions tècniques de 

l‘article 20.u.24 de LIVA. 

Han de fer la declaració les empreses que tributen en el règim de 

mòduls? 

Sí, tant ingressos com despeses, quan pel tipus d’activitat l’empresa està obligada a fer 

factura i els clients no li fan la  retenció de l’1%. 

No quant estan també incloses en el recàrrec d’equivalència. 

 Han de presentar la declaració les empreses que tributen en el  

recàrrec d’equivalència? 

Depèn del mètode utilitzat per tributar per l’IRPF, els contribuents que ho fan pel règim de 

mòduls no, però qui ho fa pels d’estimació  directa o directa simplificada, si. 
 

Les persones o empreses que han llogat immobles, l’han de fer? 

Depèn. No s’han de declarar les operacions que són exemptes de l’impost com ara el lloguer 

d’habitatges a particulars. La majoria de lloguers que tenen IVA tampoc s’haurien de declarar 

ja que, al tenir retenció, han estat declarats per l’arrendatari.  

 

 Estan obligades les comunitats de propietaris? 

Sí des de l’1 de gener del 2014. No s’inclouran  les operacions de subministres d’energia 

elèctrica, combustible i aigua amb destí comunitari, ni les derivades d’assegurances afectes  a 

l’assegurança de bens i drets relacionats amb béns comuns.  



 

Pàg.3 

 

L’han de presentar les associacions sense ànim de lucre de 

caràcter social? 

Si. Les associacions estan obligades a presentar la declaració. S’han d’incloure també les 

subvencions que superin els 3005,06€. 

Estan obligats a presentar la declaració els contribuents inclosos 

en el Registre de declaració mensual? 

No perquè ja s’ha presentat el model 340. 

 Quines dades cal posar? 

 

Per el cas més general de transaccions o serveis empresarials: 

 

1. NIF. 

2. Cognoms, nom o raó social 

3. Província. 

4. Codi postal. 

5. País. 

6. Import per trimestres. 

 Quin és el termini per presentació? 

El dia 29 de febrer.  

Si tenim una empresa com a client i proveïdor, hem de sumar les 

dues condicions per arribar als 3.005,06 euros? 

No. Les operacions realitzades amb una mateixa persona han de superar la xifra de 3.005,06 

euros calculant de forma separada el lliurament de béns i serveis de les adquisicions. 

 

 



 

Pàg.4 

 

Cal incloure les bestretes a proveïdors i creditors o de clients? 

Si, les bestretes meriten l’IVA. Quan es realitzi l'operació definitivament cal  declarar l’import 

total de la factura minorat per les bestretes ja declarades, sempre que aquest import més el 

de les restants operacions l'any amb aquesta mateixa persona o entitat superi els 3.005,06 

euros. 

La quantitat a declarar és amb IVA inclòs? 

Si 

Cal incloure els lísings? 

Si, per  la quantitat total pagada. 

 

  La informació s'ha de subministrar per trimestres? 

Si, amb excepció de les comunitats de propietaris i les quantitats percebudes en metàl·lic 

que només cal posar el total anual. 

 

Quines factures hem de posar-hi? 

Les mateixes que s’han anotat en el llibre registre d’IVA. Les operacions s'entenen produïdes 

en el període en què s'ha de realitzar l'anotació registral de la factura o document substitutiu 

que serveixi de justificant. Per tant, les factures de venda han d'estar anotades en el moment 

que es fa la liquidació i pagament de l'impost corresponent a aquestes operacions, i les 

factures de compra han d'estar anotades per l'ordre que es reben i dins del període de 

liquidació en què hem efectuat la deducció. 
 

Quin NIF s’ha de posar de les factures rebudes de les estacions de 

servei? 

Depèn, si l’estació de servei actua com a comissionista a nom d’una petrolera seran les dades 

d’aquesta última  i si actua com a comissionista a nom propi les dades de l’estació de servei. 



 

Pàg.5 

 

 

S'han de declarar els suplerts? 

No, són factures del client. 
 

 Poden haver-hi discrepàncies entre les quantitats declarades pels 

clients o proveïdors? 

Sí, quan client i proveïdor registren la factura en períodes diferents. 

Exemple: la societat X ven a I per 15.000 euros el 30 de juny de 2015. La societat I rep la 

factura el 15 de juliol i, per tant, la registra en aquesta data en el llibre de factures rebudes. En 

el 347 de X l'operació indicada s'ha d'incloure a la casella corresponent al 2T i al 347 de I 

s’inclourà a la casella corresponent al 3T. 
 

Com es declaren les operacions quan hi ha devolucions 

descomptes, bonificacions o modificació, per qualsevol concepte, de la 

base imposable? 

S’informen en el període en que s’han produït sempre que el resultat global de l’operació 

superi la quantitat de 3005,06 euros. Per exemple, imaginem que s’ha venut a una empresa 

per 5.000 euros el primer trimestre de 2015 però en el segon ens han fet una devolució de 

3.000. En aquest cas no cal declarar-lo ja que 5.000 – 2.000 < 3.005,06. Ara bé, si la venda fos 

de 15.000 euros caldria declarar per 15.000 - 3.000 = 12.000 euros. 
 

Poden haver-hi quantitats negatives? 

Si, si per exemple el desembre de 2014 l’entitat ven per 20.000 euros i al primer trimestre de 
2015 li retornen per valor de 4.000 euros a la declaració del primer trimestre hi haurà una 
declaració negativa de -4.000 euros. 
 

 

 



 

Pàg.6 

 

Com es declara una factura rebuda després d’haver fet la 

declaració? Pot incloure en la declaració següent? 

Les factures rebudes s'han d'anotar en el llibre registre per ordre de recepció i dins del període 

de liquidació en què sigui procedent fer la deducció, per tant, si ja s’ha fet la declaració o s’ha 

acabat el termini de presentació caldrà posar-la en el període de liquidació següent. En el cas 

d’una factura emesa és obligatori declarar-la en el període en que s’ha emès per tant, caldrà 

fer una nova declaració substituint l’errònia anterior. 

 
 

Quan cal fer una declaració complementària o substitutiva? 

La declaració substitutiva serveix per anul·lar i substituir una declaració anterior i s’ha de 

presentar quan hi ha hagut un error, especialment quan hi ha operacions omeses i dades 

incorrectes. 
 

 

 La quantitat de 6.000 euros en metàl·lic són per cada operació 

feta amb un client? 

No, és  el conjunt d’operacions de venda fetes durant l’any natural amb la mateixa persona o 

entitat. 

 

 

 

 

 


