
INSTRUCCIONS PARTICULARS
ADQUISICIÓ PER EMPRESARIS DE BÉNS MOBLES A PARTICULARS PER 

A LA SEUA REVENDA
IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS 

DOCUMENTATS

600

L’autoliquidació a realitzar per les transmissions oneroses en què el contribuent 
siga un empresari o professional i que tinguen per objecte béns mobles per a la 
seua revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destinats 
a l’aferrallament, hauran de ser objecte d’autoliquidació seguint les instruccions 
generals  del  model  600  d’autoliquidació  de  l’impost  sobre  transmissions 
patrimonials  i  actes  jurídics  documentats,  amb  les  especialitats  recollides  a 
continuació.

Estes instruccions resulten aplicables als fets imposables produïts a partir d’1 de juliol 
de 2013, inclusivament.

I. QÜESTIONS GENERALS

I.3 TERMINI DE PRESENTACIÓ

En el cas de transmissions patrimonials oneroses en les quals el contribuent siga un 
empresari o professional i que tinguen per objecte béns mobles adquirits a particulars 
per  a  la  seua  revenda,  excepte  valors  mobiliaris  i  mitjans  de  transport  usats  no 
destinats al seu aferrallament, a les quals es referix l’apartat tres de l’article catorze.bis 
de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, el termini de 
presentació serà els vint primers dies naturals del mes següent al període de liquidació 
que corresponga (que coincidirà amb el trimestre natural). 

No obstant això, l’autoliquidació corresponent a l’últim període de l’any es presentarà 
durant els trenta primers dies naturals del mes de gener de l’any següent.

I.4 LLOC DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

El  model,  degudament  omplit  i  ingressat,  si  és  el  cas,  es  presentarà  junt  amb la 
documentació  que  més  avall  s'indica,  en  la  Direcció  Territorial  d’Hisenda  i 
Administració Pública on l’adquirent  tinga la seua residència habitual si és persona 
física o el seu domicili fiscal si és persona jurídica.

Documentació a aportar en tots els casos:

Original  i  còpia  simple  del  document  notarial,  o  si  és  el  cas,  original  i  còpia  del 
document  judicial,  administratiu  o  privat  comprensiu  del  fet  imposable  subjecte  a 
l’impost.

Quan l’acte o contracte no estiga incorporat  a un document,  els  subjectes passius 
hauran  de  presentar  una  declaració  escrita  substitutiva  del  document,  en  la  qual 
consten les circumstàncies rellevants per a la liquidació, com ara, la descripció del bé, 
la data d’adquisició, la identificació del transmetent i la contraprestació satisfeta per 
l’adquisició. A estos efectes podrà adjuntar-se còpia dels fulls dels llibres o registres 
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oficials de l’activitat exercida o dels comunicats o llistats informàtics que els puguen 
substituir.

II. NORMES PER A OMPLIR EL MODEL

Meritació Casella 2.

Es reflectirà la data de l’últim dia del període de liquidació que corresponga.
Per exemple: per a les transmissions realitzades entre l’1 de juliol i el 30 de setembre 
de 2013, s’anotaria:

3 0 0 9 2 0 1 3

Apartat B. Transmetent

Caselles 19 a 32. Es reflectiran les dades del transmetent corresponent a la primera 
adquisició efectuada dins del període de liquidació.

Apartat D. Descripció del bé, operació o acte

Casella 53. Tarifa aplicable. Indique el codi corresponent, d’entre els següents:
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Adquisició per empresaris o professionals a particulars de 
béns  mobles  per  a  la  seua  revenda,  excepte  valors 
mobiliaris,  mitjans  de transport  usats  no destinats  al  seu 
aferrallament i objectes d’art i antiguitats………………..

Adquisició  per  empresaris  o  professionals  a  particulars 
d’objectes d’art i antiguitats, tal com es definixen en l’article 
19.dos de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre el 
Patrimoni……………………………………………..

TM1

TM2

6

8

NOTA  IMPORTANT:  en  una  mateixa  declaració  només  s’admeten  diversos  béns, 
actes o operacions si tributen al mateix tipus impositiu. En cas contrari, s’han de fer 
tantes  declaracions  com  tipus  impositius  distints  s’hagen  d’aplicar,  és  a  dir,  una 
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declaració agregada per les adquisicions relatives a la tarifa TM1 i una altra per a les 
corresponents a la TM2.

Casella 56.  S’haurà  de consignar  el  valor  total  de les adquisicions  del període de 
liquidació.

Apartat E. Autoliquidació

Casella 101. Base imposable. Es reflectirà la suma del valor real de tots els béns 
transmesos  i  que  corresponguen  a  fets  imposables  meritats  en  el  trimestre 
corresponent.

INSTRUCCIONS ANNEX “RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS I 
TRANSMETENTS”

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS 
DOCUMENTATS

600

Relació de subjectes transmetents

No s’omplirà.

INSTRUCCIONS ANNEX “RELACIÓ D’OPERACIONS, BÉNS I ACTES”
IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS 

DOCUMENTATS
600

No s’omplirà.
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