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Model 196: el proper “ensurt” que donarà Hisenda

Els Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears aconsellen actuar amb la màxima diligència a l’hora d’ingressar efectiu en els comptes
bancaris.

Una petita modificació tècnica en el model 196, facilitat pels bancs a l’agència tributària, permet controlar el volum total d’entrada
de fons i el volum total de sortida de fons en comptes bancaris.

Hisenda, en creuar dades subministrades en el model 196 amb les dades declarades en el nostre IRPF, pot comprovar a partir
d’ara si el còmput anual d’entrades a totes les nostres comptes bancaris coincideix amb els rendiments íntegres declarats, i si
aquests no coincideixen, pot saltar l’alarma.

L'ordre HFP/1882/2016 del 24 de novembre és una ordre que al comú dels mortals li ha pogut passar desapercebuda. I el títol
no  ajudava  a  dedicar-li  temps,  perquè  diu  així:  "Ordre  HFP/1822/2016,  de  24  de  novembre,  per  la  qual  s'introdueixen
determinades modificacions tècniques en els dissenys físics i lògics dels models de declaració informativa nºs. 165, 170, 193,
194, 196, 280 i 282 aprovats, respectivament, per Ordre..."

La veritat és que abans d'acabar de llegir el títol, ja queda clar que els problemes d'insomni s'han esfumat.

Bromes a part, què té d'especial aquesta "modificació tècnica"? Bàsicament la inclusió en el model de "dos senzills" camps
nous, el volum total d'entrada de fons en els comptes bancaris i el volum total de sortida de fons.

Fins ara, l'Agència Tributària només disposava de la informació dels saldos finals i saldos mitjans dels nostres comptes. A partir
del 2016, en haver afegit els dos camps abans assenyalats, també disposa de l'entrada i sortida de fons.

Hisenda podia conèixer els moviments dels nostres comptes bancaris, això no és una novetat, però aquesta comprovació dels
seus moviments només les podien realitzar per mitjà de comprovació o inspecció, i requeria la dedicació d'un funcionari. Ara, ja
no serà necessària la intervenció d'aquest funcionari per determinar que el volum d'entrades en els nostres comptes, el model
196 (model facilitat pels bancs a l'agència tributària) subministra aquesta informació.

Hisenda, en creuar dades subministrades en el model 196 amb les dades declarades en el nostre IRPF, ha de comprovar si el
còmput anual d'entrades a tots els nostres comptes bancaris coincideix amb els rendiments íntegres declarats, i si aquests no
coincideixen, pot saltar l'alarma.

A partir d'ara caldrà tenir una especial atenció amb els moviments que es realitzen en els comptes bancaris.

Aquestes poden ser les conseqüències que aquests "dos senzills camps" poden implicar si no actuem amb la màxima diligència.

"Els professionals de l'Associació de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APTTCB) hem de fer un avís a navegants
-explica  Xavier  Masdeu,  tècnic  tributari  i  responsable  Comunicació  de  l'associació.  Això  pot  ocasionar  innombrables
requeriments d'informació als nostres clients, i no necessàriament empresaris, i hem d'advertir als nostres clients de la situació
que se'ls pot venir a sobre, si realitzen algun ingrés "extraordinari" en els comptes. Hisenda té la informació del 2016 sobre de la
taula, i pot començar a moure-la en qualsevol moment".

Arxius adjunts
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Dossier de premsa 2017 de l'APttCB

Notícies relacionades

Els Tècnics Tributaris alerten sobre la indefensió

dels propietaris davant el subarrendament
d'habitatges en època estival

Els Tècnics Tributaris avisen sobre les

complicacions de la Declaració de la Renda tot i
les facilitats que donen eines com la Cita Prèvia

Els Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears

inauguren nova seu a Girona

Per a més informació o concertar entrevistes contactar amb Clipmèdia Comunicació: 667 550 590 / 696 257 813 / 935 804 532 (centraleta)
Si vols modificar les teves dades o deixar de rebre aquest tipus de notes de premsa pots escriure a premsa@clipmedia.cat
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