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Secció FISCAL ICAB 

 
 

 

RECULL LEGISLATIU DE NORMATIVA FISCAL 
El més destacat del mes de Novembre 2012 

 
 

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 

 
 

• Ordre HAP/2549/2012 de 28.11.12. Aprova els mòduls del règim especial simplificat 
per a l’any2013. 
 

 
IMPOST SOBRE LA RENDE DE LES PERSONES FISIQUES 

 
 

• Ordre HAP/2549/2012 de 28.11.12. Aprova els mòduls del mètode d’estimació 
objectiva per a l’any 2013. 

 
 
DISPOSICIONS O PROJECTES NORMATIUS QUE AFECTEN DIVERSOS TRIBUTS 

 
 

• RDL 27/2012 de 15.11.12. Mesures urgents per enfortir la protecció als deutors 
hipotecaris. 

 
 
PART GENERAL 

 
 

• Correcció d’errades Resolució DGE de 30.10.12. Es publica la relació de festes 
laborals per a 2013 (BOE 03.11.12). 
 

• Resolució Dept. GT AEAT de 05.11.12. Es publica la revocació dels números 
d’identificació fiscal que hi figuren a l’annex. 

 

• RD 1558/2012 de 15.11.12. Adaptació normes LGT 58/2003 a normativa comunitària. 
Establiment oblig. d’informació envers béns i drets a l’estranger. Modificació reglament 
procediments amistosos en imposició directa. 
 

• Resolució Secret. Estat F. Pública de 12.11.12. S’estableix el calendari de dies 
inhàbils a l’àmbit de l’Administració Gral. de l’Estat per a l’any 2013, als efectes de 
còmput de terminis. 
 

•  Resolució Presidència AEAT de 27.11.12. Modifica la Resolució de 19.02.04 envers 
organització i atribució de funcions a l’àmbit de competències del Dept. GT. 
 

• RD 1619/2012 de 30.11.12. Aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de 
facturació. 
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• Ordre HAP/2597/2012 de 28.11.12. Modifica Ordre EHA/4078/2005, per la que es 
desenvolupen determinats arts. Reg. Gral. Recaptació en relació a la publicació 
d’anuncis de subhastes als butlletins oficials. 
 

• Resolució Dept. GT AEAT de 26.11.12. Es publica la revocació dels números 
d’identificació fiscal que hi figuren a l’annex. 

 

 

DRET MERCANTIL I ALTRES MATÈRIES CONNEXES AMB EL DRET TRIBUTARI 
 
 

• Correcció d’errades RD 1484/2012 de 29.10.12. Determina les aportacions 
econòmiques a realitzar per les empreses amb beneficis que acomiadin col�lectius que 
afectin a treballadors de cinquanta o més anys. (BOE 30.10.12) 
 

• Ordre ECC/2438/2012 de 1.10.12. Taxes. S’aprova el model d’autoliquidació i 
pagament de la taxa prevista a l’art. 44 del TR de la llei d’Auditoria de Comptes, 
aprovat per RDLEG 1/2011, d’1 de juliol. 
 

• Correcció d’errades RD 1333/2012 de 21.09.12. Regula l’assegurança de 
responsabilitat civil i la garantia equivalent dels administradors concursals. (BOE 
06.10.12) 

 
TRIBUTS DE ES COMUNITATS AUTÒNOMES PER RAÓ DEL TERRITORI 
 

• Llei 5/2012 de 12.07.12 CASTELLA-LA MANXA. Pressupostos Generals de la Junta 
de Comunitats per a 2012. 
 

• Llei 12/2012 de 26.09.12. ILLES BALEARS. Mesures tributàries per a la reducció del 
dèficit públic. 

 

• DL 3/2012 de 16.10.12. CATALUNYA. Reordenació urgent de determinades garanties 
financeres del sector públic de la Generalitat i de modificacions tributàries. 

 

 

IMPOSTOS LOCALS 
 

• Resolució DG Cadastre de 15.11.12. IBI. Es publica el conveni amb l’ajuntament de 
Vilassar de Dalt. 


