
Quina informació es necessita per a emplenar l'imprès: 
 
 
Actius financers. Han de sol·licitar certificats als bancs amb seu fora de territori Espanyol que 
continguin especial per a emplenament Model 720: 
 
Comptes en entitats financeres amb seu fora del territori Espanyol. 
 
1) La raó social o denominació completa de l'entitat bancària o de crèdit així com el seu 
domicili. 
2) La identificació completa dels comptes: Codi del País, Codi ISIN, nombre de titulars del 
compte corrent. 
4) Els saldos dels comptes a 31 de desembre 2020 i el saldo mitjà corresponent a l'últim 
trimestre de l'any 2020. 
 
Valors: 
 
1) Raó social o denominació completa de l'entitat jurídica, del tercer cessionari o identificació 
de l'instrument o relació jurídica, segons correspongui, així com el seu domicili. 
2) Saldo a 31 de desembre de 2020 dels valors i drets representatius de la participació en el 
capital o en els fons propis d'entitats jurídiques. La informació comprendrà el número i classe 
d'accions i participacions de les quals se sigui titular, així com el seu valor. 
3) Saldo a 31 de desembre de 2020 dels valors representatius de la cessió a tercers de capitals 
propis. La informació comprendrà el número i classe de valors dels quals se sigui titular, així 
com el seu valor. 
4) Saldo a 31 de desembre de 2020 dels valors aportats a l'instrument jurídic corresponent. La 
informació comprendrà el número i classe de valors aportats, així com el seu valor. 
 
Accions i participacions en el capital social o fons patrimonial de IIC: 
 
1) La raó social o denominació completa de la institució d'inversió col·lectiva i el seu domicili. 
2) número i classe d'accions i participacions i, en el seu cas, compartiment al qual pertanyin, 
així com el seu valor liquidatiu a 31 de desembre 2020. 
 
Assegurances i rendes: 
 
1) s'informarà del valor de rescat a 31 de desembre 2020 
2) per a les rendes temporals o vitalícies s'indicarà el valor de capitalització a 31 de desembre 
2020. 
Tots dos valors es determinaran d'acord amb la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el 
Patrimoni. 
 
 
Immobles i drets sobre aquests: Escriptures d'Adquisició, rebuts de contribució urbana. 
 
1) Identificació de l'immoble amb especificació, succinta, de la seva tipologia. 
2) Situació de l'immoble: país o territori en què estigui situat, localitat, carrer i número. 
3) Data d'adquisició. 
4) Valor d'adquisició. 
 



En tot cas haurà de presentar-se la declaració quan l'obligat tributari hagués deixat de ser 
titular o titular real de l'immoble o dret a 31 de desembre del 2020 havent d'informar a més en 
aquest cas de: 
 
5) Valor de transmissió de l'immoble o dret. 
6) Data de transmissió. 
 
 
 
 
 


