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NOTA INFORMATIVA DE LA SENTÈNCIA DEL TJUE SOBRE EL MODEL 720 DE 
DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS A L'ESTRANGER 
 
 

RESUM 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat la sentència sobre el Model 720 en la qual declara que la normativa 

espanyola incompleix el Dret de la Unió Europea. El TJUE considera que les restriccions i sancions recollides en el Model 

720 són desproporcionades i que poden desincentivar l'adquisició de béns a l'estranger i menyscabar la circulació de 

capitals dins de la Unió. 

 

Avui 27 de gener de 2022, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Assumpte C-788/19 Comissió Europea vs. Regne 

d'Espanya) ha dictat l'esperada sentència sobre el Model 720 en la qual declara que Espanya ha incomplert les obligacions que 

li incumbeixen en virtut dels articles 63 del Tractat Fundacional de la UE i 40 de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu per les 

raons següents: 

 

• “en disposar que l'incompliment o el compliment imperfecte o extemporani de l'obligació informativa relativa als béns i 

drets situats a l'estranger té com a conseqüència la imposició de les rendes no declarades corresponents al valor 

d'aquests actius com a «guanys patrimonials no justificats» sense possibilitat, en la pràctica, d'emparar-se en la 

prescripció. 

 

• en sancionar l'incompliment o el compliment imperfecte o extemporani de l'obligació informativa relativa als béns i drets 

situats a l'estranger amb una multa proporcional del 150% de l'impost calculat sobre les quantitats corresponents al valor 

d'aquests béns o drets, que pot acumular-se amb multes de quantia fixa, i 

 

• en sancionar l'incompliment o el compliment imperfecte o extemporani de l'obligació informativa relativa als béns i drets 

situats a l'estranger amb multes de quantia fixa l'import de la qual no guarda cap proporció amb les sancions previstes 

per a infraccions similars en un context purament nacional i l'import total del qual no està limitat”. 

 

La Sentència afirma que les conseqüències associades a l'incompliment total, parcial o extemporani de les obligacions 

d'informació del Model 720 són “de tal gravetat” que “va més enllà del necessari per a garantir l'eficàcia dels controls fiscals i 

lluitar contra el frau i l'evasió fiscals”. 

 

Sobre la sanció del 150% sobre la quota defraudada (percentatge que “no està formulat com un tipus màxim”), la Sentència 

assenyala, en primer lloc, que qualsevol règim que les estableixi ha de respectar “el principi de proporcionalitat”, afegint a 

continuació que la sanció del 150% derivada de l'incompliment de les obligacions informatives del Model 720 suposa “un 

menyscapte desproporcionat a la lliure circulació de capitals”. 
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Finalment i en relació amb les multes fixes per (i) declarar al Model 720 dades incompletes, inexactes o falsos, per (ii) no declarar-

los, o per (iii) declarar-los fora de termini, la Sentència entén que, com que “l'import d'aquestes multes pecuniàries fixes no guarda 

cap proporció amb l'import de les imposades als contribuents” de “règim general”, això determina l'establiment d'una altra 

“restricció desproporcionada de la lliure circulació de capitals”. 

 

La Sentència, apartant-se de les limitacions al seu abast que va sol·licitar l'Advocat General, determina que les conseqüències 

tributàries lligades a l'incompliment de les obligacions d'informació imposades pel Model 720 són contràries al dret a la lliure 

circulació de capitals, la qual cosa no s'oposa al fet que, avui dia, persisteixi l'obligació de presentar aquest Model, mantenint-se 

el 31 de març com a data límit. 

 

Al Departament Fiscal de DWF-RCD comptem amb una dilatada i àmplia experiència en assessorament en regularitzacions 

fiscals i en tot el concernent a l'aplicació del Model 720, així com a combatre les desproporcionades conseqüències derivades de 

la seva inobservança. 

 

 

¿TÉ CAP CONSULTA? 
 

Des de l'Àrea de Fiscal treballem per a poder donar resposta als dubtes que l'actual situació pugui plantejar. Si té alguna 

consulta, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres. 
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