
 

 

 

El model 347 o Declaració Informativa. Declaració anual d’operacions amb terceres persones 

Les persones que comencen a exercir càrrecs directius en una entitat esportiva sovint tenen la 

percepció de que les obligacions fiscals anuals acaben coincidint amb la finalització de 

l’any, sobretot quan l’any fiscal de l’entitat coincideix amb l’any natural i va des de l’1 

de gener fins al 31 de desembre; res més lluny de la realitat.  

Totes aquelles entitats que han iniciat processos de regularització han pogut comprovar que el 

mes de gener ha sigut intens i amb força activitat fiscal, ja que les obligacions del 

tancament del trimestre coincideixen amb certes obligacions anuals, d’aquí la 

intensitat a la que fèiem referència.  

Però la feina encara no està enllestida, encara queden obligacions importants per atendre del 

2021, com per exemple la presentació del model 347 o Declaració Informativa. Declaració 

anual d'operacions amb terceres persones. 

 

Què és el model 347 

El Model 347, tal i com la propi no indica, no és un model que impliqui cap tipus de pagament 

o gravamen. El model 347 és una declaració obligatòria que les entitats sense ànim de lucre de 

caràcter social (entre d’altres)  han de presentar a l’administració sempre i quan es compleixin 

una sèrie de circumstàncies i hagin tingut operacions amb tercers superiors als 3.005,06€ 

anuals.   

El model 347 és un declaració anual d’operacions que permet a Hisenda creuar les dades 

informades entre administracions (subvencions), clients (operacions de venda) i proveïdors 

(operacions de compra) 

Què és el que ha de declarar-se? 

Prenent com a referència els clubs i les entitats esportives de caràcter social anem a posar 

alguns dels exemples més habituals del que ha de declarar-se. 

Operacions de venda o ingrés més habituals: 

- Factures emeses (vendes) subjectes a IVA superiors als 3.005,06€. Les operacions més 

habituals acostumen a ser les esponsoritzacions, la venda de material, productes o 

merxandising o els lloguers o subarrendament d’espais no sotmesos a retenció.  

- Les subvencions rebudes d’organismes oficials (ajuntaments i altres administracions 

supramunicipals) superiors als 3.005,06€ 

Operacions de compra o despesa més habituals: 

- Factures rebudes (compres) en general, superiors als 3.005,06€ i sense retenció. Les 

operacions més habituals acostumen a ser les compres a proveïdors com la roba esportiva, 

material esportiu, gestoria, proveïdors de béns (material esportiu de gran format, equips 

informàtics, mobiliari,...), determinades despeses federatives i altres proveïdors que facturin 

sense retenció.  



 

 

 

Què és el que no ha de declarar-se? 

- Compres a proveïdor d’electricitat, aigua i combustibles.  

- Les assegurances 

- Compres a proveïdors, lloguers,... sotmesos a retenció 

- Les nòmines i les assegurances socials 

 

Quina és la informació que cal preparar per presentar el model? 

Les entitats que ja treballen de forma habitual amb una gestoria o un professional de l’àmbit 

per complir amb llurs obligacions fiscals i comptables acostumen a tenir molta feina feta, ja 

que la informació necessària per presentar el model s’obté de forma automàtica de la 

comptabilitat o del programa per fer-la. No obstant, sempre es bo recordar els aspectes 

formals a l’hora de presentar l’impost: 

- Dades bàsiques del proveïdor, client o administració: NIF, Nom complert, codi de la 

província de la seva residència fiscal (Ex: Barcelona: 08, Girona: 17, Lleida:25, 

Tarragona: 43) 

- Clau d’operacions B per les factures emeses i ingressos de subvencions i Clau A per les 

operacions de compra.  

- Separació dels imports (de compra, venda o subvenció) per trimestre 

 

Quan ha de presentar-se el model? 

El termini per a la presentació del model comença l’1 de febrer i finalitza el 28 del mateix mes.  

 

Què passa si no es presenta el model? 

Si no es presenta el model es pot arribar a cometre una infracció tributària que pot comportar 

una sanció d’entre 300€ i 20.000€ 

 

Des del DAEE us aconsellem a que us informeu i que atengueu totes les vostres obligacions 

tributàries i, davant de qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres.  

 

 

 

 

 


