
 
 
 
 

 

 
21 de setembre de 2018 

 

 
NOTA INFORMATIVA GROS MONSERRAT: 

 

PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS DE INVERSIONS 
EXTERIORS: 

EL MODEL D-4 I EL MODEL D-8 
 
  

Els recordem que el pròxim 30 de setembre finalitza el termini per presentar 
els següents Models relacionats amb inversions exteriors: 
 

MODEL D-4: Memòria anual relativa al desenvolupament de la 
Inversió en societats espanyoles amb participació estrangera en el 
seu capital i sucursals. 
MODEL D-8: Memòria anual relativa al desenvolupament de la 
inversió a l’exterior. 

 

MODEL D-4 
 
El Model D-4 es tracta de la Memòria Anual relativa al desenvolupament de la 
inversió estrangera en empreses espanyoles que es presenta a la Direcció 
General de Transaccions Exteriors del Ministeri d’Economia i Empresa. 
 
Quan s’ha de presentar? Si l’exercici de la seva empresa coincideix amb l’any 
natural, la data límit de presentació és el pròxim 30 de setembre de 2018 (ja 
que el termini finalitza 9 mesos després del tancament de l’exercici al qual 
refereix). 
 
Qui l’ha de presentar? 
 
Estaran obligats a la presentació del Model D-4: 
 
1. Les societats espanyoles amb un capital o fons propis superiors a 
3.005.060,52 euros quan: 
 

 La participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del 
capital, o; 

 Un sol inversor no resident tingui una participació igual o superior al 
10% del capital o del total dels drets de vot. 



 
 
 
 

 

2. Les societats espanyoles “holdings” o societats que disposin d’accions de 
societats espanyoles o estrangeres quan: 
 

 La participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del 
capital, o: 

 Un sol inversor no resident tingui una participació igual o superior al 
10% del capital o del total dels drets de vot. 
 

3. Les sucursals d’empreses estrangeres que estiguin a Espanya 
(independentment de la seva xifra de capital o patrimoni) 
 

MODEL D-8 
 
El Model D-8 es tracta de la Memòria Anual relativa al Desenvolupament de la 
Inversió Espanyola en Empreses Estrangeres que es presenta a la Direcció 
General de Transaccions Exteriors del Ministeri d’Economia i Empresa. 
 
Quan s’ha de presentar? El termini per presentar-lo finalitza el pròxim 30 de 
setembre de 2018 (ja que es presenta durant els 9 primers mesos de cada any 
natural). 
 
Qui l’ha de presentar? 
 
Estaran obligats a la presentació del Model D-8: 
 

 Les societats estrangeres que tinguin un patrimoni net superior a 
1.502.530,27 euros i la participació de l’inversor en el capital o en el 
total dels drets de vot, sigui igual o superior al 10%. 

 Les societats estrangeres que tingui per activitat la tinença de 
participacions en el capital d’altres societats (independentment de la 
quantitat que inverteixin). 

 Les sucursals a l’estranger (independentment de la quantitat de la 
inversió). 

 
Per qualsevol dubte o consulta que tingui, no dubti en posar-se en contacte 
amb el Departament Fiscal – Comptable de GROS MONSERRAT al telèfon 93 
872 69 44. 

 


