
 
 
 

 

 

CALENDARI DE PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES 

 

 

 

 

1. DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE EN RÈGIM D’ESTIMACIÓ DIRECTA  

 

1.1 Establiments turístics (excepte creuers) 

– Declaracions trimestrals (model 700): 

 Declaració trimestral primer trimestre: de l’1 al 20 d’abril. 

 Declaració trimestral segon trimestre: de l’1 al 20 de juliol. 

 Declaració trimestral tercer trimestre: de l’1 al 20 d’octubre. 

 Declaració trimestral quart trimestre: de l’1 al 20 de gener de l’exercici següent. 

– Declaració resum anual (model 790): de l’1 al 31 de gener de l’exercici següent. 

 

1.2 Creuers 

– Declaracions trimestrals (model 700): 

 Declaració trimestral primer trimestre: de l’1 al 20 de juliol. 

 Declaració trimestral segon trimestre: de l’1 al 20 d’octubre. 

 Declaració trimestral tercer trimestre: de l’1 al 20 de gener de l’exercici següent. 

 Declaració trimestral quart trimestre: de l’1 al 20 d’abril de l’exercici següent. 

– Declaració resum anual (model 790): de l’1 de gener al 30 d’abril de l’exercici següent. 

 

 

 

2. DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE EN RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA 

 

2.1 Establiments turístics (excepte habitatges turístics i càmpings): 

– Autoliquidació ingrés a compte (model 702): de l’1 al 20 de setembre de l’exercici en curs. 

– Declaració-liquidació anual (model 710): de l’1 al 31 de gener de l’exercici següent. 

 

2.2 Habitatges turístics i càmpings: una vegada presentada la declaració censal (model 017),emissió de 

liquidació d’alta per part de l’Agència Tributària de les Illes Balears. 

 

Les liquidacions dels exercicis següents es notificaran col·lectivament mitjançant la publicació d’un anunci 

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, essent el termini per ingressar les quotes liquidades de l’1 de maig i 

el 30 de juny de l’exercici següent al que es refereix la liquidació, tret que en l’edicte de notificació col·lectiva 

se n’estableixi un altre de diferent. El pagament d’aquestes liquidacions es pot domiciliar (+ info: pitjau aquí). 

 

 

 

https://www.atib.es/TL/contenido.aspx?Id=11718&tipo=it&lang=ca

