
 
 
 
 

31 de març  

 
- Declaració d’operacions a tercers que hagin superat la xifra anual de 3.005,06€. Model 
347.  
 
- Declaració anual per a entitats de tributació de renda. Model 184. 
 
 
Entre l’1 i el 20 d’abril  

 
- Pagament a compte de l’IRPF del primer trimestre. Model 130 per a l’estimació directa tant 
normal com simplificada i el 131 per a l’estimació objectiva. 
 
- Liquidació trimestral pels rendiments satisfets a treballadors i/o professionals del primer 
trimestre. Model 110. 
 
- Liquidació trimestral pel lloguer del primer trimestre. Model 115. 
 
- Declaració recapitular d’operacions intracomunitàries. Model 149. 
 
 
30 de juny  

 
- Declaració anual de l’Impost de Renda de les Persones Físiques. Model 110.  

 
 
Entre l’1 i el 20 de juliol 

 
- Pagament a compte de l’IRPF del segon trimestre. Model 130 per a l’estimació directa tant 
normal com simplificada i el 131 per a l’estimació objectiva. 
 
- Liquidació trimestral pels rendiments satisfets a treballadors i/o professionals del segon 
trimestre. Model 110. 
 
- Liquidació trimestral pel lloguer del segon trimestre. Model 115. 
 
- Declaració recapitular d’operacions intracomunitàries. Model 149. 
 
 
Entre l’1 i el 20 d’octubre  

- Pagament a compte de l’IRPF del tercer trimestre. Model 130 per a l’estimació directa tant 
normal com simplificada i el 131 per a l’estimació objectiva. 
 
- Liquidació trimestral pels rendiments satisfets a treballadors i/o professionals del tercer 
trimestre. Model 110. 
 
- Liquidació trimestral pel lloguer del tercer trimestre. Model 115. 
 
- Declaració recapitular d’operacions intracomunitàries. Model 149. 
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Entre l’1 i el 20 de gener  
- Liquidació trimestral pels rendiments satisfets a treballadors i/o professionals del quart 
trimestre. Model 110. 
 
 
Entre l’1 i el 30 de gener  
- Pagament a compte de l’IRPF del quart trimestre. Model 130 per a l’estimació directa tant 
normal com simplificada i el 131 per a l’estimació objectiva. 
 
- Liquidació trimestral pel lloguer del quart trimestre. Model 115. 
 
- Declaració recapitular d’operacions intracomunitàries. Model 149. 
 
- Declaració anual per rendiments satisfets a treballadors i/o professionals. Model 190. 
 
- Resum anual per l’IRPF dels lloguers. Model 180. 


