
Secció FISCAL ICAB 
 

  

  RECULL LEGISLATIU DE NORMATIVA FISCAL 
  

El més destacat dels mesos de decembre de 2.018 i gener i febrer 2.019 

  
 

 
 

• ORDRE HAC/1293/2018, de 19.11.2.018. (B.O.E. de 05.12.2018) I.B.I, aprovació de 
declaració 900-D d’alteracions cadastrals de béns inmobles i determinació de la 
informació gràfica i alfanumèrica per tramitar comunicacions.  
 

• RESOLUCIÓ Sec.Estat, de 29.11.2.018. (B.O.E. de 11.12.2018) calendari de dies 
inhàbils amb l’ Administració General de l’ Estat per al any 2.019. 
 

• RDL 1461/2018, de 21.12.2.018. (B.O.E. de 22.12.2018) Esmena Reglament 
439/2.007 de 30 de març, sobre deduccions en quota diferencial per circumstàncies 
familiars. 
 

• ORDRE HAC/1400/2018, de 21.12.2.018. (B.O.E. de 27.12.2018) Aprovació Model 
233, sobre Declaració informativa per despeses en guarderies o centres educació 
infantil autoritzats. 
 

• RDL 21/2018, de 14.12.2.018. (B.O.E. de 18.12.2018) Mesures urgents en matèria de 
habitatge i lloguer. 
 

• ORDRE HAC/1375/2018, de 17.12.2.018. (B.O.E. de 05.12.2018) preus mitjans sobre 
venda de Determinats mitjans de transport per al any 2.019 
 

• RDL 26/2018, de 28.12.2.018. (B.O.E. de 29.12.2018) Mesures d’urgència sobre la 
creació artistica i cinematogràfica: Retenció Propietat Intelectual. Deducció 
cinematogràfica en el Impost sobre Societats. Reducció tipus impositiu I.V.A. 
 

• RDL 27/2018, de 28.12.2.018. (B.O.E. de 29.12.2018) Vigència del Impost sobre 
Patrimoni per al any 2.019. Limits en el Règim Simplificat d’ agricultura, ramaderia i 
pesca. 
 

• L 11/2018, de 28.12.2.018. (B.O.E. de 29.12.2018) Modificació  de Codi de Comerç, 
Llei de Societats de Capital i Llei d’ Auditoria, en relació a la informació no financiera de 
grups consolidats, dividends i constitució de societat limitada. 
 

• Resolució DG A.E.A.T. de 11.01.2.019 (B.O.E. de 17.01.2.019) Pla Anual de Control 
Tributari i Aduaner 2.019. 
 

• ORDRE VEH/28/2019, de 15.02.2.019. (D.O.G.C. de 22.02.2019) Aprovació model 673 
declaració informativa anual sobre indemnitzacions per pòlisses d’ assegurança de vida 
que tributin a l’ Impost Succesions i Donacions. 
 

• ORDRE VEH/29/2019, de 15.02.2.019. (D.O.G.C. de 22.02.2019) Aprovació model 644 
declaració informativa anual sobre revenda de béns mobles que tributin a l’ Impost 
Succesions i Donacions. 
 

• ORDRE VEH/30/2019, de 15.02.2.019. (D.O.G.C. de 22.02.2019) Aprovació model 643 
declaració informativa anual sobre transmissions mitjançant de béns que tributin a l’ ITP 
i AJD. 

 


