NÚMERO DE CONSULTA NO VINCULANT: NV0005-13

Descripció dels fets:
La consultant és una federació d’associació de veïns del municipi de Vila-real. Es planteja sobre
l’obligació de presentar el Model 600 per la seua constitució, així com sobre les conseqüències de la
no presentació.
Qüestió plantejada:
L’article 19 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats estableix
que seran operacions subjectes, entre d’altres, la constitució de societats.
Així mateix, l’article 22 del text legal esmentat estableix que s’equipararan a societats, a
efectes de l’impost, les persones jurídiques no societàries que perseguisquen fins lucratius, els
contractes de comptes en participació, la copropietat de vaixells, la comunitat de béns, constituïda
per actes entre vius, que efectue activitats empresarials, sense perjudici del que disposa la Llei de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, així com la comunitat constituïda o originada per
actes per causa de mort quan continue en règim d’indivisió l’explotació del negoci del causant per un
termini superior a tres anys. La liquidació es practicarà, per descomptat, sense perjudici del dret a la
devolució que procedisca si la comunitat es dissol abans de transcórrer el termini referit.
En conseqüència, sempre que l’associació consultant no perseguisca fins lucratius, l’operació
de constitució no estarà subjecta a la modalitat d’operacions societàries de l’ITPAJD
(independentment de, si és el cas, l’exempció aplicable en cas de subjecció), per la qual cosa
l’Administració tributària de la Generalitat no exigirà la presentació del Model 600 a què es refereix
l’Associació de Veïns de Vila-real en la consulta.
Aquesta contestació s’efectua d’acord amb la informació proporcionada en l’escrit de
consulta, sense tindre en compte altres circumstàncies no mencionades o que concorregueren
efectivament, i que pogueren tindre rellevància en la determinació de la verdadera naturalesa de
l’operació i de les seues conseqüències fiscals, cosa que pot ser objecte de comprovació
administrativa.

