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Vic, febrer de 2020. 
 
 
DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS 2.019 (MODEL 347). 
 
 
EL TERMINI DE PRESENTACIÓ ACABA EL DIA 2 DE MARÇ, hauríem de tenir la 
documentació com a màxim el dia 21 de febrer. 
 
 
Com cada any hem de preparar la declaració anual d’operacions, amb clients i proveï-
dors, que hagin superat durant l’any anterior l’import de 3.005,06 €, IVA inclòs. 
 
De cada client (vendes) i proveïdor (compres) ens farà falta: 
 
NOM I DOS COGNOMS O RAÓ SOCIAL COMPLETA 
NIF (amb la lletra inclosa). 
POBLACIÓ I CODI POSTAL 
IMPORT TOTAL (IVA inclòs) superior a 3.005,06 – desglossat per trimestres.  
 
MOLT IMPORTANT 
Les operacions s’entendran produïdes en el període en que s’hagi d’efectuar l’anotació 
registral de les factures d’acord amb el reglament de  l’IVA (no té perquè coincidir amb 
el dia de l’expedició o data de la factura). 
Per tant s’han declarar en el trimestre en que es comptabilitzin i no ha de coincidir 
necessàriament amb la data en que ho declarin els vostres clients o proveïdors ni  
amb la data en que s’ha emès la factura. 
 
Si us portem la comptabilitat nosaltres, i si no ens dieu el contrari, el dia 21 de febrer 
presentarem les dades que tenim. Si desitgeu comprovar algun import només cal que 
ens ho demaneu. 
 
IMPORTANT 
A) Cal incloure les subvencions, interessos de préstecs, comissions bancàries, asse-
gurances, etc.. 
B) Cal consignar de forma separada els imports cobrats en efectiu que superin els 
6.000 euros anuals. 
C) Separar les quantitats cobrades per la venda d’immobles, subjectes a IVA. 
D) No és necessari declarar les operacions en que hi ha retenció per IRPF. 
E) Lloguers de locals, només haureu de presentar la declaració per les despeses o bé si 
heu tingut ingressos sense retenció. 
 
Us saludem molt atentament. 


