Model 720: Declaració de béns i drets situats a l'estranger
El proper dia 31 de març de 2016 finalitza el termini per a la presentació de la
declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l'estranger
corresponent a l'exercici 2015 (Model 720).

1. Quins béns i drets cal declarar?
Amb caràcter general, aquesta obligació afecta tant a persones físiques com a
entitats residents en territori espanyol per la titularitat dels béns i drets que es
relacionen a continuació agrupats en tres blocs diferents:
•

Comptes corrents i dipòsits situats a l’estranger: Quan els saldos a
31/12/2015 o els saldos mitjans de l’últim trimestre de 2015 superin
conjuntament els 50.000 €. (Recordem que aquest import és “conjunt”, és a
dir, per la suma total d’aquest tipus de béns).

•

Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a
l’estranger: En aquest segon grup s’inclouen les accions, participacions en
fons d’inversió, obligacions, etc. Existeix obligació de declarar quan el valor
conjunt a 31/12/2015 superi els 50.000 €. (Recordem, de nou, que també
aplica el còmput conjunt per a aquest tipus de béns).

•

Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger: Existeix
obligació de declarar quan el valor conjunt a 31/12/2015 superi els 50.000 €.
(De nou aplica el còmput conjunt per a aquest tipus de béns).

2. Obligació de presentar la declaració de l’any 2015
quan ja s’ha presentat el Model en algun any anterior
Amb caràcter general, un cop presentada la declaració del Model 720 respecte d’una o
diverses de les obligacions d’informació que conté el mateix, s’haurà de tornar a
presentar aquest Model, quan en relació amb una o diverses d’aquestes
obligacions es produeixi un increment del límit conjunt establert per a cada bloc
d’informació superior a 20.000 € respecte del que va determinar la presentació de la
darrera declaració.
Ara bé, aquest no és l’únic supòsit en què s’hauria de presentar la declaració de l’any
2015. Hi ha altres circumstàncies en què també s’hauria de procedir a la presentació
del Model 720, per exemple i entre d’altres:
•
•

En el cas que s’hagi perdut la condició de titular, autoritzat o
representant del compte corrent o dipòsit prèviament declarats.
Quan s’hagi procedit a la venda de les accions, fons d’inversió, béns
immobles… que, també, haguessin estat objecte de declaració.
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