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Model 720. Declaració informativa de béns i drets a l'estranger 
 
Es manté l'obligació de presentar el Model 720, en els casos en què hi hagi una variació de 
20.000 € pel que fa a les quantitats declarades l'any passat en algun dels apartats informats, 
o si s'han produït vendes, pèrdua de la titularitat o devaluació del bé (accions, participacions) 

ja declarats en l'exercici anterior. També cal presentar el Model 720 si, malgrat no haver 
complert els requisits de presentació en l'exercici passat, durant aquest exercici 2013 sí que 
els compleix, ja sigui per l'adquisició d'algun immoble, obertura de compte, etc. a 
l'estranger. 

 
Obligació de presentar el Model 720 
 

Tenen l'obligació d'informar dels seus béns i drets a l'estranger les persones que: 
 

 Tinguin comptes bancaris a l'estranger. 
 Posseeixin valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes 

a l'estranger. 
 Posseixin béns immobles o drets sobre béns immobles situats a l'estranger. 

 

Sempre i quan els valors acumulats corresponents a cadascun dels tres apartats superin els 
50.000 euros, amb independència del percentatge de titularitat real que tingui el contribuent 
sobre els mateixos. 
 

Si l'any passat no va presentar la declaració i durant el 2013 ha obert comptes a l'estranger 
el saldo global dels quals supera els 50.000 €, o bé si ja tenia comptes a l'estranger l'any 

passat, però aquests no superaven la quantitat acumulada de 50.000 € i per això no va 
haver de presentar la dita declaració, aquest any aquest saldó sí que s'ha incrementat fins a 
superar els 50.000 €, per la qual cosa caldrà presentar el Model 720. De la mateixa manera, 
això també passa amb els apartats de valors, drets, assegurances i rendes dipositades, així 
com també amb els béns immobles. 
 
A més a més, si l'any passat ja va presentar la declaració i aquest any qualsevol dels 3 blocs 

anteriors ha patit un increment de 20.000 €, també haurà de tornar a presentar la 
declaració. Concretament, això passarà per a cada un dels 3 apartats. En els casos de venda 
o pèrdua de la titularitat o devaluació del bé (accions, participacions) declarats en l'exercici 
anterior, de nou per a cada un per separat dels blocs o apartats anteriors, es pot informar 
dels saldos de comptes amb valors negatius, cosa que afectarà en aquests casos al límit de 

l'import a declarar. 
 

L'últim dia per presentar aquesta declaració informativa és el 31 de març de 2014 i solament 
es podrà fer de manera telemàtica. 
 
Conseqüències de l'incompliment 
 
Com qualsevol altra obligació tributària, si vostè incompleix o compleix de forma inexacta 

aquesta declaració, es generaran les sancions corresponents. La sanció mínima per la falta 
de presentació del model 720, en el cas d'incompliment de les tres obligacions d'informació, 
seria de 30.000 €. En el supòsit d'incompliment d'una sola obligació d'informació, la sanció 
mínima seria de 10.000 €.  
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