
Secció FISCAL ICAB 
 

  
  RECULL LEGISLATIU DE NORMATIVA FISCAL 
  

El més destacat del mes de mitjans de gener de 2017 a final de març de 2.017 
  
 

 
 QÜESTIO D’ INCONSTITUCIONALITAT Nº 4864 A 4868 DE 2.016. (BOE número 34 

de 09.02.2.017). Sobre l’ article 107 del RDLEG 2/2004 que aprova el TRLRHL, base 
imposable del IVTNU, per posible vulneració del article 31.1. C.E. 
 

 ORDRE HFP/105/2017, de 06.02.2.017. (B.O.E. número 35 de 10.02.2017.) Aprovació 
dels models 121 i 122, sobre deduciones per familia nombrosa i persones a càrrec i 
discapacitats. 
 

 ORDRE ESS/10/2017, de 09.02.2.017. (B.O.E. número 36 de 11.02.2017.) 
Desenvolupament de les normes legals de cotització a la Seguretat Social, 
desocupació, protecció per cessament d’ activitat, Fons de Garantia Salarial i formació 
profesional. 
 

 ORDRE GAH/16/2017, de 31.01.2.017. CATALUNYA (D.O.G.C. de 08.02.2017.) 
Determinació de les rendes màximes considerades de lloguer assequible als efectes de 
bonificacions en quota de l’ impost sobre habitatges buits Llei 14/2015 de 21.07. 
 

 RESOLUCIÓ DEPT GT AEAT, de 15.02.2.017. (B.O.E. número 45 de 22.02.2017.) 
Rehabilitació i Revocació de N.I.F.S. 
 

 RESOLUCIÓ DEPT GT AEAT, de 08.03.2.017. (B.O.E. número 57 de 08.03.2017.) 
Rehabilitació i Revoació de N.I.F.S. 
 

 ORDRE HFT/145/2017, de 24.02.2.017. (B.O.E. número 47 de 24.02.2017.) Aprovació 
de la relació dels valors negociats en mercats organitzats del 4T 2.016, a efectes del 
Impost sobre el Patrimoni del 2.016 i la declaració informativa anual de valors i rendes. 
 

 LLEI 3 / 2017, de 15.02.2017. CATALUNYA. Llibre sisé Codi Civil, referent a les 
obligacions i contractes, i esmenes de llibres, primer, segon, tercer, quart i cinqué. 
(BOP 57 de 08.03.2017).  
 

 ORDRE HFP/227/2017, de 13.03.2.017. (B.O.E. número 63 de 15.03.2017.) Aprovació 
del modelo 202 de declaració individual i model 222 declaració consolidada dels 
pagaments a compte del Impost sobre Societats. 
 
 

 ORDRE HFP/227/2017, de 13.03.2.017. (B.O.E. número 63 de 15.03.2017.) Aprovació 
del modelo 202 d’ establiments permanents i entitats en règim d ‘ atribució de rendes 
en Espanya, dels pagaments a compte del Impost sobre Societats. 
 


