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CIRCULAR INFORMATIVA URGENT SOBRE ELS DOS TEMES DE MÀXIM INTERÈS QUE 
ES TRACTEN A CONTINUACIÓ. 

 
 
A) DECLARACIÓ SOBRE BÉNS SITUATS A L'ESTRANGER  

 
Recentment ha estat aprovat el model de la nova declaració informativa de béns i drets situats 
a l'estranger (model 720). Aquesta declaració és obligatòria per a les persones físiques i 
jurídiques residents en territori espanyol que siguin titulars de: 

 
- Comptes en entitats financeres situades a l'estranger. 
 
- Valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a 
 l'estranger. 
 
-  Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger. 
 
 
Aquesta obligació afecta tots els titulars jurídics o reals dels béns i drets esmentats en els tres 
grups anteriors, sempre que el seu valor per grup (suma dels elements que s'integren en cada 
grup) sigui superior a 50.000 €. 
 
 
Si vostè hagi de realitzar aquesta declaració per s er titular de béns situats 
a l'estranger , poseu-vos en contacte amb el professional que l'atén habitualment. Pensi que 
l’ incompliment comporta l'aplicació d'una impressionant bateria de sancions que ha previst per 
a aquest cas la nostra desmesurada Agència Tributària. El termini per presentar la declaració 
finalitza el dia 30 d'abril. 
 
 
 
B) RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS  
 
En els últims mesos, l'Agència Tributària ha emès nous criteris relatius al tractament de les 
retribucions als administradors de societats, a través de notes i consultes vinculants. 
 
L'Agència Tributària considera que en els casos en què l'administrador de la societat també 
exerceix funcions de gerència, preval la relació mercantil, i presumeix que els seus rendiments 
són percebuts pel càrrec d'administrador. Això obliga que en els estatuts de les societats han 
d'estar previstes les retribucions dels administradors. 
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Aquests canvis de criteri suposen per a les societats: 
 
1 - Revisar, i modificar si cal, els estatuts socials. Si els Estatuts no preveuen la retribució de 
l'òrgan d'administració, els sous meritats en aquest concepte seran considerats NO 
DEDUÏBLES en l'Impost de societats. 
 
2 - Aplicació del tipus del 42% de retenció per IRPF sobre la totalitat de la retribució de 
l'Administrador. 
 
 
Els nostres professionals analitzaran conjuntament amb vostès, els estatuts de la seva societat 
i les retribucions de la direcció per prendre les mesures necessàries, si escau. 
 
 
Barcelona, febrer de 2013 


