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49 anys al servei del sector

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni

• Ordre HFP/231/2018, de 6 de març, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2017, es de-
terminen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s'estableixen els procediments 
d'obtenció, modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques, es determinen les condicions generals i el procediment per 
a la presentació de tots dos per mitjans telemàtics o telefònics i per la qual es modifica l'Ordre 
HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions 
generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, de-
claracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària (BOE, 
núm. 59, pàg. 27991, de 8 de març de 2018).

Impost sobre el Valor Afegit

• Correcció d'errors de l'Ordre HFP/187/2018, de 22 de febrer, per la qual es modifiquen 
l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i 
tècniques que desenvolupen la portança dels Llibres registre de l'Impost sobre el Valor Afegit a 
través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària establerta en l'article 
62.6 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 
de desembre, i una altra normativa tributària, i el model 322 "Impost sobre el Valor Afegit. Grup 
d'Entitats. Model individual. Autoliquidació mensual. Ingrés de l'Impost sobre el Valor Afegit a 
la importació liquidat per la Duana", aprovat per l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre 
(BOE, núm. 61, pàg. 28825, de 10 de març de 2018).

MINISTERI DE FOMENT
Habitatge

• Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 
(BOE, núm.61, pàg.28868, de 10 de març de 2018).
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