
Suplement núm. 19 Dimecres 1 d’octubre 2003 3583

I. Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT

17050 CORRECCIÓ d’errades a l’Instrument de rati-
ficació del Conveni de Seguretat Social entre
el Regne d’Espanya i la República Eslovaca,
fet a Bratislava el 22 de maig de 2002. Acord
administratiu per a la seva aplicació.
(«BOE» 212, de 4-9-2003.)

Havent observat errades a la inserció de l’Instrument
de ratificació del Conveni de Seguretat Social entre el
Regne d’Espanya i la República Eslovaca, fet a Bratislava
el 22 de maig de 2002. Acord administratiu per a la
seva aplicació, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 156, de data 1 de juliol de 2003, i en el suple-
ment en català número 16, d’1 d’agost de 2003, pàgines
2806 a 2813, es transcriuen a continuació les recti-
ficacions oportunes referides a la versió en llengua cata-
lana:

A la pàgina 2809, primera columna, article 10, han
de quedar units els dos primers paràgrafs, de la manera
següent: «1. No obstant el que disposa l’article 9, apar-
tat 2, quan la durada total dels períodes d’assegurança
complerts sota la legislació...».

A la pàgina 2809, primera columna, article 11, a les
signatures, on diu: «Pel Regne d’Espanya» i «Per la Repú-
blica Eslovaca», ha de dir: «Pel Ministeri de Treball i Afers
Socials del Regne d’Espanya» i «Pel Ministeri de Treball,
Afers Socials i Família de la República d’Eslovàquia».

MINISTERI D’HISENDA

17108 REIAL DECRET 1041/2003, d’1 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen
determinats censos tributaris i es modifiquen
altres normes relacionades amb la gestió de
l’impost sobre activitats econòmiques.
(«BOE» 213, de 5-9-2003.)

Les novetats introduïdes a la Llei 51/2002, de 27
de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, en rela-
ció amb l’impost sobre activitats econòmiques, tribut
amb un marcat caràcter censal, obliguen a reconsiderar
la definició i abast de les declaracions censals que han
de presentar els empresaris, els professionals i els obli-
gats a retenir.

Amb aquesta finalitat, l’article 38 de la Llei 53/2002,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, modifica els apartats u i tres de l’article
107 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, de pres-
supostos generals de l’Estat per al 1989.

Aquesta modificació legal obliga a aprovar un nou
reglament que reguli els censos tributaris i les decla-
racions censals, en la mesura que el seu predecessor,
el Reial decret 1041/1990, de 27 de juliol, queda supe-
rat per la modificació indicada. Per això, l’article primer
d’aquest Reial decret aprova el Reglament pel qual es
regulen determinats censos tributaris.

El nou desplegament reglamentari regula, en primer
lloc, el cens de contribuents, registre bàsic i general en
el qual s’inclouen totes les persones o entitats que tinguin
atribuït un número d’identificació fiscal, siguin persones
físiques (amb document nacional d’identitat o número
d’identificació d’estranger, assignats pel Ministeri de l’In-
terior), persones jurídiques o entitats de l’article 33 de
la Llei general tributària (amb codi d’identificació, assig-
nat per l’Administració tributària). Per la seva part, i en
segon lloc, es defineix el cens d’obligats tributaris, en
el qual s’integren els empresaris, els professionals i els
obligats a retenir o a ingressar a compte, que està com-
près en el que s’ha esmentat primer.

Així mateix, el Reglament regula el Registre d’ope-
radors intracomunitaris, constituït bàsicament pels sub-
jectes passius de l’impost sobre el valor afegit que fan
lliuraments i adquisicions intracomunitàries de béns, que
fins ara només havia estat indirectament tractat a l’article
2.d) i a l’article 16 del Reial decret 338/1990, de 9
de març, i de manera parcial, per mera referència al
número d’identificació fiscal que s’ha d’utilitzar en les
operacions esmentades. La importància d’aquest cens
al si de la Unió Europea i en matèria de la cooperació
administrativa entre els estats aconsella que estigui regu-
lat amb el detall necessari.

Finalment, aquest Reglament defineix el Registre d’ex-
portadors i altres operadors econòmics en règim comer-
cial, en el qual s’inclouen els que tinguin dret al pro-
cediment de devolució que regula l’article 30 del Regla-
ment de l’impost sobre el valor afegit.

A més, i per tal com a partir de 2003 la informació
sobre les activitats econòmiques que exerceixen els
empresaris o professionals s’ha d’integrar a la declaració
censal i s’ha d’identificar el tipus d’activitat de què es
tracti, d’acord amb la classificació d’activitats que s’es-
tableixi a efectes de l’impost sobre activitats econòmi-
ques, així com els establiments i els locals en els quals
es dugui a terme l’activitat, es fa necessari establir una
nova regulació del vehicle formal, la declaració censal,
que sustenta la gestió dels censos.

Aquest Reglament reconeix expressament l’existèn-
cia de declaracions d’alta en el cens de contribuents,
perquè en molts casos la declaració censal serveix per-
què les persones jurídiques i entitats de l’article 33 de
la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària,
so�icitin un número d’identificació fiscal i, com a con-
seqüència, l’alta en el cens, sense que això suposi neces-
sàriament el començament de cap activitat econòmica,
circumstància que se sol produir al cap d’un cert temps.
Com a conseqüència, és més correcte tècnicament parlar
de declaracions d’alta i no pas de declaracions d’inici,
tal com passava a la normativa que es deroga. En qual-
sevol cas, aquesta declaració d’alta conté, a més de les
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dades d’identificació, totes les dades censals relatives
als obligats tributaris que exerceixin activitats empre-
sarials, professionals o quedin obligats a retenir o a
ingressar a compte, en particular les referents a les seves
obligacions periòdiques i a la seva situació tributària.

Una vegada definides les declaracions censals d’alta,
les declaracions de modificació, en bona lògica, s’han
de regular per referència a aquelles: són les declaracions
mitjançant les quals es comuniqui qualsevol variació que
afecti les dades que es van fer constar en la declaració
d’alta o en qualsevol altra declaració de modificació ante-
rior a la que es presenta.

De la mateixa manera, les declaracions censals de
baixa es defineixen com l’instrument per comunicar el
cessament efectiu en totes les activitats a què es refereix
el precepte.

Qualsevol norma que integri l’ordenament jurídic ha
de ser concebuda perquè la seva comprensió per part
dels destinataris sigui al més senzilla possible, de manera
que es faciliti el compliment dels drets, els deures i les
obligacions que contingui. Atesa l’extensió i la complexi-
tat del nou Reglament que regula determinats censos
tributaris, s’entén oportuna la inclusió d’un índex d’ar-
ticles que permeti la ràpida localització i ubicació sis-
temàtica dels preceptes d’aquest Reglament.

En concordança amb les modificacions que conté l’ar-
ticle primer d’aquest Reial decret, l’article segon té com
a finalitat la modificació de l’article 10 del Reial decret
338/1990, de 9 de març, pel qual es regula la com-
posició i la forma d’utilització del número d’identificació
fiscal. La nova redacció coordina aquest precepte amb
la regulació de la declaració censal, alhora que concreta
els requisits i el procediment d’assignació del número
d’identificació fiscal provisional.

Finalment, l’article tercer incorpora diverses modifi-
cacions al Reial decret 243/1995, de 17 de febrer, pel
qual es dicten normes per a la gestió de l’impost sobre
activitats econòmiques i es regula la delegació de com-
petències en matèria de gestió censal d’aquest impost.
Aquestes modificacions estan fonamentades en les nove-
tats introduïdes en l’esmentada Llei 51/2002 en relació
amb aquest impost, en particular referent a les exemp-
cions que preveu la nova redacció de l’article 83 de
la Llei 39/1988.

La modificació d’aquest Reial decret obeeix, en primer
lloc, a una doble motivació. D’una banda, és necessari
que hi hagi una regulació uniforme i coordinada de les
obligacions censals generals i de les específiques de l’im-
post sobre activitats econòmiques. D’altra banda, s’ha
d’adaptar la regulació que conté el Reial decret
243/1995 a les importants modificacions que introdueix
a l’impost sobre activitats econòmiques la Llei 51/2002.
Aquestes modificacions han suposat l’exempció en el
pagament de l’impost per a una gran majoria dels seus
subjectes passius, per la qual cosa és adequat adaptar
la matrícula de l’impost a aquesta situació.

Així, els canvis que s’introdueixen al Reial decret
243/1995 obeeixen a l’objectiu de limitar el contingut
de la matrícula específica de l’impost sobre activitats
econòmiques als subjectes passius no exempts del seu
pagament, tenint en compte que es preveu que tots
els que exerceixin activitats econòmiques han d’atendre
les obligacions censals de caràcter general. Això té empa-
ra legal expressa en la nova redacció de l’apartat tres.6
de l’article 107 de la Llei 37/1988 que dóna la Llei
53/2002. La nova redacció d’aquest precepte disposa
que els obligats a presentar la declaració censal poden
ser exonerats per reglament de presentar altres decla-
racions de contingut o finalitat censal establertes per
les normes pròpies de cada tribut, com és el cas de
l’impost sobre activitats econòmiques.

Amb aquesta finalitat es modifiquen els articles 2,
que regula la formació de la matrícula de l’impost; 5,

6 i 7, referents, respectivament, a les declaracions d’alta,
variació i baixa; 9, relatiu a les exempcions i els beneficis
fiscals, 13, regulador de les liquidacions i inclusions d’o-
fici, i l’article 18, referent a la comprovació i la inves-
tigació, del Reial decret 243/1995 esmentat.

D’altra banda, s’introdueixen modificacions en el Reial
decret esmentat pel que fa a la regulació de la delegació
censal de l’impost sobre activitats econòmiques, amb
la finalitat de millorar aquest mecanisme que, raonable-
ment, s’ha de veure afectat a la pràctica vista la reducció
que es produirà a la matrícula de l’impost, que només
ha d’incloure els obligats al seu pagament. En concret,
es fa una nova redacció dels articles 20, 21 i 22, i de
l’apartat 1 de l’article 24 i, finalment, de l’apartat 2 de
l’article 25. Aquestes alteracions van dirigides, en primer
lloc, a recollir que la delegació censal es pugui efectuar
a favor d’altres entitats reconegudes per les lleis, a més
de fer-se a favor de les diputacions provincials, cabildos
o consells insulars i comunitats autònomes. A més, en
eliminar com a requisit per a la so�icitud de la delegació
de la gestió censal de l’impost l’assumpció prèvia de
la inspecció, s’admet la possibilitat que aquestes entitats
puguin so�icitar simultàniament la delegació de totes
dues. D’altra banda, entre les causes de la revocació
de la delegació de la gestió censal s’inclou l’incompli-
ment sobrevingut de les condicions exigides per acce-
dir-hi. Així mateix, i amb la finalitat d’agilitar els meca-
nismes d’intercanvi d’informació censal, se suprimeix
l’exigència que les trameses d’aquesta informació s’e-
fectuïn en la forma que es determini en una ordre del
ministre d’Hisenda, cosa que permet que l’estructura dels
suports informàtics s’acordi amb les entitats delegades.

Finalment, es fa una nova redacció de la disposició
addicional primera del Reial decret 243/1995, per tal
de recollir els canvis en la gestió censal i de l’impost
sobre activitats econòmiques en relació amb la infor-
mació que s’ha de subministrar a les cambres de comerç,
indústria i navegació, a fi que aquestes puguin practicar
la liquidació del recurs cameral permanent.

Tot això justifica l’aprovació d’aquest Reial decret.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda,

d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres a la reunió del dia 1 d’agost
de 2003,

D I S P O S O :

Article primer. Aprovació del Reglament pel qual es
regulen determinats censos tributaris.

S’aprova el Reglament pel qual es regulen determi-
nats censos tributaris que s’insereix a continuació d’a-
quest Reial decret.

Article segon. Modificació de l’article 10 del Reial
decret 338/1990, de 9 de març, pel qual es regula
la composició i la forma d’utilització del número d’i-
dentificació fiscal.

Es modifica l’article 10 del Reial decret 338/1990,
de 9 de març, pel qual es regula la composició i la forma
d’utilització del número d’identificació fiscal, que queda
redactat de la manera següent:

«Article 10. Assignació del número d’identificació
fiscal de les persones jurídiques i entitats sense
personalitat jurídica.
1. Les persones jurídiques o entitats sense per-

sonalitat jurídica que hagin de ser titulars de rela-
cions de naturalesa o amb transcendència tributària
han de so�icitar l’assignació d’un número d’iden-
tificació fiscal.
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2. Quan es tracti de persones jurídiques i enti-
tats sense personalitat jurídica que hagin d’exercir
activitats empresarials o professionals, han de so�i-
citar el seu número d’identificació fiscal abans de
fer qualsevol lliurament, prestació o adquisició de
béns o serveis, de la percepció de cobraments o
l’abonament de pagaments, o de la contractació
de personal laboral, efectuats per a l’exercici de
la seva activitat. En tot cas, la so�icitud s’ha de
formular dins el mes següent a la data de la seva
constitució o del seu establiment en el territori
espanyol.

3. La so�icitud s’ha de fer mitjançant la pre-
sentació de l’oportuna declaració censal d’alta que
regula l’article 7 del Reglament pel qual es regulen
determinats censos tributaris, en la qual s’han de
fer constar les circumstàncies que preveuen els
apartats 2 i 3 de l’article esmentat en la mesura
que es produeixin o siguin conegudes en el moment
de presentar la declaració.

4. La delegació o administració de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària competent assig-
na el número d’identificació fiscal en el termini
màxim de 10 dies, i es pot assignar a persones
jurídiques o entitats en període de constitució. El
número d’identificació fiscal de les persones jurí-
diques i entitats sense personalitat té caràcter pro-
visional mentre l’entitat interessada no hagi aportat
una còpia de l’escriptura pública o el document
fefaent de la seva constitució i dels estatuts socials
o document equivalent, així com la certificació de
la seva inscripció, quan escaigui, en un registre
públic. En cap cas, el número d’identificació fiscal
provisional o definitiu no s’ha d’assignar a persones
jurídiques o entitats que no aportin, com a mínim,
un document degudament signat en el qual els ator-
gants d’aquell manifestin el seu acord de voluntats
per a la constitució de la persona jurídica o entitat
de què es tracti. En qualsevol dels casos, el signant
de la declaració censal de so�icitud ha d’acreditar
que actua en representació de la persona jurídica,
entitat sense personalitat, o co�ectiu que es com-
promet a la seva creació.

5. Quan s’assigni un número d’identificació fis-
cal provisional, l’entitat concernida està obligada
a aportar la documentació pendent necessària per
a l’assignació del número d’identificació fiscal defi-
nitiu tan aviat com disposi de tota la documentació.
Una vegada complerta aquesta obligació, s’assigna
el número d’identificació fiscal definitiu; per so�i-
citar-lo s’ha de presentar la declaració censal opor-
tuna, en la qual s’han de fer constar, si s’escau,
totes les modificacions que s’hagin produït respecte
a les dades consignades a la declaració presentada
per so�icitar el número d’identificació fiscal pro-
visional que encara no hagin estat comunicades
a l’Administració en declaracions censals de modi-
ficació anteriors.

A aquests efectes, l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària pot subscriure convenis amb els
organismes i les institucions que intervenen en el
procés de creació d’entitats per facilitar la comu-
nicació a aquestes del número d’identificació fiscal
provisional o definitiu assignat. Quan en virtut del
que disposa un conveni l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària tingui coneixement mitjançant
altres organismes i institucions de la informació
necessària per assignar a una entitat el número
d’identificació fiscal definitiu, pot exonerar l’entitat
de presentar una declaració censal so�icitant l’as-
signació d’aquest número, sense perjudici de l’o-
bligació que incumbeix a l’entitat de comunicar un

altre tipus de modificacions que s’hagin produït res-
pecte a la informació que hagi fet constar en les
declaracions censals que hagi presentat anterior-
ment.

6. Quan s’assigni un número d’identificació fis-
cal provisional, l’Administració tributària pot reque-
rir l’aportació de la documentació pendent i atorgar
un termini màxim de 10 dies per a la seva pre-
sentació o perquè es justifiquin els motius que la
impossibilitin, amb indicació en aquest cas per l’in-
teressat del termini necessari per a la seva apor-
tació definitiva.

Així mateix, l’Administració tributària pot exigir
una traducció al castellà, o a una altra llengua oficial
a Espanya, de la documentació aportada per a l’as-
signació del número d’identificació fiscal quan
aquella estigui redactada en un altre idioma no
oficial.

7. L’Administració tributària pot comprovar la
veracitat de les dades comunicades pels interessats
en les seves so�icituds de número d’identificació
fiscal provisional o definitiu i, en particular, l’exis-
tència de l’activitat o de l’objecte social declarats
per l’entitat i del seu exercici al domicili comunicats,
així com el manteniment d’aquestes circumstàn-
cies. Si de la comprovació en resulta que les dades
no són certes o que no es compleixen les circums-
tàncies assenyalades, l’Administració tributària,
prèvia audiència als interessats, pot revocar el
número d’identificació fiscal assignat. Així mateix,
si hi concorren aquestes circumstàncies, l’Adminis-
tració pot efectuar, si s’escau, la rectificació d’ofici
de les dades censals de conformitat amb el que
estableix l’article 14 del Reglament pel qual es regu-
len determinats censos tributaris.

8. La so�icitud d’assignació del número d’iden-
tificació fiscal en els casos recollits en els apartats
1 i 2 de l’article 9 d’aquest Reial decret l’ha d’a-
dreçar al director del Departament de Gestió Tri-
butària de l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària l’entitat interessada, amb personalitat jurídica
pròpia, o un departament ministerial o conselleria
de l’òrgan de govern d’una comunitat autònoma,
i a l’escrit de so�icitud hi ha d’indicar els sectors,
els òrgans o els centres per als quals se so�icita
un número d’identificació fiscal propi i les raons
que motiven la petició.

Estimada la petició pel director del Departament
de Gestió Tributària, l’òrgan corresponent de l’A-
gència Estatal d’Administració Tributària ha de pro-
cedir a atorgar el número d’identificació fiscal.»

Article tercer. Modificació del Reial decret 243/1995,
de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a
la gestió de l’impost sobre activitats econòmiques
i es regula la delegació de competències en matèria
de gestió censal d’aquest impost.

El Reial decret 243/1995, de 17 de febrer, pel qual
es dicten normes per a la gestió de l’impost sobre acti-
vitats econòmiques i es regula la delegació de compe-
tències en matèria de gestió censal d’aquest impost, que-
da modificat de la manera següent:

U. Es modifica l’article 2, que queda redactat de
la manera següent:

«Article 2. Formació de la matrícula.
1. L’impost sobre activitats econòmiques es

gestiona a partir de la seva matrícula. La matrícula
la forma anualment l’Administració tributària de
l’Estat, o l’entitat que hagi assumit per delegació
la gestió censal del tribut, i està constituïda pels
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censos comprensius dels subjectes passius que
exerceixin activitats econòmiques i no estiguin
exempts de l’impost, agrupats en funció del tipus
de quota, nacional, provincial o municipal, per la
qual tributin i classificats per seccions, divisions,
agrupacions, grups i epígrafs. La matrícula de cada
exercici es tanca el 31 de desembre de l’any ante-
rior i s’hi ha d’incorporar les altes, les variacions
i les baixes produïdes durant aquest any, per a la
qual cosa s’hi han d’incloure les declaracions de
variacions i les baixes presentades fins al 31 de
gener i que es refereixin a fets anteriors a l’1 de
gener.

2. A la matrícula hi ha de constar per a cada
subjecte passiu i activitat:

a) Les dades identificatives del subjecte passiu:
número d’identificació fiscal, cognoms i nom per
a les persones físiques, denominació social com-
pleta, així com l’anagrama, si en té, per a les per-
sones jurídiques, i denominació per a les entitats
a què es refereix l’article 33 de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, general tributària.

b) El domicili de l’activitat i el domicili fiscal
del subjecte passiu.

c) La denominació de l’activitat, el grup o epí-
graf que li correspongui, els elements tributaris
degudament quantificats i la quota resultant d’a-
plicar les tarifes de l’impost.

d) Quan es tracti de quotes municipals i el sub-
jecte passiu disposi, a més, de locals situats en
el mateix municipi en els quals no exerceixi direc-
tament l’activitat a què es refereix la regla 14a1.F.f)
de la Instrucció de l’impost, els locals han de figurar
a la matrícula amb indicació de la superfície, la
situació i la quota corresponent resultant de l’a-
plicació de les tarifes de l’impost.

e) Quan es tracti de quotes municipals i el sub-
jecte passiu disposi en un municipi, exclusivament,
de locals en els quals no exerceixi directament l’ac-
tivitat, als quals es refereix la regla 14a1.F.h) de
la Instrucció de l’impost, aquests locals han de figu-
rar a la matrícula corresponent a aquest municipi,
amb les dades identificatives del subjecte passiu,
el domicili fiscal, l’activitat que exerceix, i també
la superfície, la situació i la quota de cada local.
En aquest cas s’ha de fer constar a la matrícula
que es tracta de quotes integrades exclusivament
per l’element tributari superfície.

3. A la matrícula hi ha de figurar el recàrrec
provincial en els casos en què estigui establert.»

Dos. Es modifica l’article 5, que queda redactat de
la manera següent:

«Article 5. Declaracions d’alta.
1. Els subjectes passius que no estiguin

exempts de l’impost estan obligats a presentar
declaració d’alta a la seva matrícula.

Així mateix, estan obligats a presentar la decla-
ració d’alta a la matrícula els subjectes passius que
apliquin alguna de les exempcions que estableix
l’impost, quan deixin de complir les condicions exi-
gides per a la seva aplicació.

Els subjectes passius que exerceixin activitats
la quota resultant de les quals sigui zero, o bé per-
què això sigui aplicable a les tarifes, o bé pel fet
d’haver estat declarat per l’Administració de l’Estat,
no estan obligats a presentar la declaració d’alta,
llevat de les agrupacions i unions temporals d’em-
preses classificades al grup 508 de la secció 1a
de les tarifes, que han de presentar la declaració
d’alta a la matrícula d’acord amb el que preveu

l’apartat 3 de la regla 15a de la Instrucció de l’im-
post aprovat a l’annex 2 del Reial decret legislatiu
1175/1990, de 28 de setembre.

2. Les declaracions a què fa referència l’apartat
anterior s’han de formular separadament per a cada
activitat, tal com disposa l’apartat 3 de la regla
10a de la Instrucció de l’impost, i han d’incloure,
entre altres dades, totes les necessàries per a la
qualificació de l’activitat, la determinació del grup
o l’epígraf i la quantificació de la quota.

Quan es tributi per quota municipal i es disposi
de locals en els quals no s’exerceixi directament
l’activitat a què es refereix la regla 14a1.F.h) de
la Instrucció de l’impost, a més de la declaració
a què es refereix el paràgraf anterior, s’ha de pre-
sentar una declaració per cada un dels locals
esmentats, per bé que, a efectes de la liquidació
posterior, només es considera l’element tributari
superfície.

Quan es tributi per quota nacional o provincial,
a la declaració s’hi ha de consignar tots els locals,
sigui quina sigui la ubicació i el destí, i s’hi ha de
sumar la superfície de tots ells per calcular el valor
de l’element tributari superfície, llevat dels locals
a què es refereix la regla 14a1.F.j) de la Instrucció
de l’impost.

3. Les declaracions d’alta a què fa referència
el paràgraf primer de l’apartat 1 s’han de presentar
abans del transcurs d’un mes des de l’inici de l’ac-
tivitat, mitjançant el model que aprovi el ministre
d’Hisenda.

Les declaracions d’alta a què fa referència el
paràgraf segon de l’apartat 1 s’han de presentar
durant el mes de desembre immediatament ante-
rior a l’any en el qual el subjecte passiu estigui
obligat a contribuir per l’impost.

4. Quan el subjecte passiu exerceixi activitats
compreses en un o diversos grups o epígrafs als
quals siguin aplicables notes de les tarifes, o regles
de la Instrucció, que impliquin augment o dismi-
nució de la quota, ha de fer constar expressament
a la declaració d’alta aquesta circumstància i res-
senyar-hi les notes o regles que corresponguin.

5. L’òrgan competent per a la recepció de la
declaració d’alta pot requerir la documentació
necessària per justificar les dades declarades, així
com l’esmena dels errors o els defectes observats
en la declaració.»

Tres. Es modifica l’article 6, que queda redactat de
la manera següent:

«Article 6. Declaracions de variació.
1. Els subjectes passius inclosos a la matrícula

de l’impost estan obligats a presentar la declaració
mitjançant la qual es comuniquin les variacions d’or-
dre físic, econòmic o jurídic, en particular les varia-
cions a les quals fa referència la regla 14a2 de
la Instrucció, que es produeixin en l’exercici de les
activitats gravades i que tinguin transcendència a
efectes de la seva tributació per aquest impost.

En tot cas es considera variació el canvi d’opció
que realitzi el subjecte passiu quan les tarifes tin-
guin assignades més d’una classe de quota, tant
si és municipal, provincial o nacional. Quan es rea-
litzin aquestes opcions, les facultats que preveuen
les regles 10a, 11a i 12a de la Instrucció tenen
efectes a partir del període impositiu següent.

Quan els subjectes passius als quals es refereix
el paràgraf anterior vulguin que les facultats pre-
vistes per a la classe de quota triada els siguin
aplicables des del moment en què duen a terme
l’opció assenyalada al paràgraf anterior, han de pre-
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sentar les declaracions de baixa i alta que corres-
pongui, que en aquest cas no tenen la consideració
de variació.

2. Les declaracions a què fa referència l’apartat
anterior s’han de formular de manera separada per
a cada activitat, mitjançant el model que aprovi
el ministre d’Hisenda.

3. Quan la variació tributària estigui en relació
amb l’aplicació de notes de les tarifes o les regles
de la Instrucció, s’ha de fer constar expressament
a la declaració aquesta circumstància i s’hi han de
ressenyar les notes o les regles que corresponguin.

4. Les declaracions de variació s’han de pre-
sentar en el termini d’un mes, a comptar de la data
en la qual es va produir la circumstància que va
motivar la variació.

5. L’òrgan competent per a la recepció de la
declaració de variació pot requerir la documentació
necessària per justificar les dades declarades, així
com l’esmena dels errors o els defectes observats
en la declaració.»

Quatre. Es modifica l’article 7, que queda redactat
de la manera següent:

«Article 7. Declaracions de baixa.
1. Els subjectes passius de l’impost que cessin

en l’exercici d’una activitat, per la qual figurin ins-
crits en la matrícula, estan obligats a presentar
declaració de baixa en l’activitat, mitjançant el
model que aprovi el ministre d’Hisenda.

2. Les declaracions de baixa s’han de presentar
en el termini d’un mes, a comptar de la data en
la qual es va produir el cessament.

En cas de defunció del subjecte passiu, els seus
drethavents han de formular la declaració de baixa
pertinent en el termini que assenyala el paràgraf
anterior, a comptar del moment de la defunció.

3. L’òrgan competent per a la recepció de la
declaració de baixa pot requerir la documentació
necessària per acreditar la causa que s’a�egui com
a motiu del cessament, així com l’esmena dels
errors o els defectes observats.

4. També estan obligats a presentar la decla-
ració de baixa a la matrícula els subjectes passius
que hi estiguin inclosos que accedeixin a l’aplicació
d’una exempció. Aquesta declaració s’ha de pre-
sentar durant el mes de desembre immediatament
anterior a l’any en el qual el subjecte passiu quedi
exonerat de tributar per l’impost.»

Cinc. Es modifica l’article 9, que queda redactat de
la manera següent:

«Article 9. Exempcions i beneficis fiscals.
1. Les bonificacions o els beneficis fiscals que

s’han de so�icitar s’han de demanar en presentar
la declaració d’alta a la matrícula de l’impost.

2. Quan es tributi per quota municipal i la gestió
censal de l’impost la dugui a terme l’Administració
tributària de l’Estat, l’òrgan receptor d’una decla-
ració d’alta en la qual se so�iciti el reconeixement
d’un benefici fiscal l’ha de remetre a l’ajuntament
competent perquè aquest adopti l’acord pertinent
i ho notifiqui a l’interessat.

Aquests acords són impugnables, de conformitat
amb el que preveu l’article 7 de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, general tributària.

3. En el cas que es tributi per quota provincial
o nacional, l’òrgan competent de l’Administració
tributària estatal ha d’adoptar l’acord sobre la pro-
cedència del benefici fiscal, i ho ha de notificar
al subjecte passiu.

L’òrgan competent per adoptar l’acord sobre la
procedència del benefici fiscal és el delegat de l’A-
gència Estatal d’Administració Tributària de l’àmbit
territorial en el qual s’exerceixin les activitats, en
el cas de quotes provincials, i el delegat de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària del domicili fiscal
del subjecte passiu, en el cas de quotes nacionals.»

Sis. Es modifica l’article 13, que queda redactat de
la manera següent:

«Article 13. Liquidació de les altes i inclusions
d’ofici.

1. Quan es tributi per quota municipal i la gestió
censal de l’impost la dugui a terme l’Administració
tributària de l’Estat, aquesta ha de remetre, el mes
següent a cada trimestre natural, als ajuntaments
o als òrgans competents per liquidar l’impost, rela-
cions de les declaracions d’alta i de les inclusions
d’ofici perquè es practiquin les liquidacions que
escaiguin.

2. Quan es tributi per quota provincial o nacio-
nal, els subjectes passius han de presentar les
declaracions d’alta a la matrícula mitjançant els
models aprovats pel ministre d’Hisenda, en els ter-
minis que estableix l’apartat 3 de l’article 5 i els
llocs assenyalats a l’apartat 1 de l’article 8 d’aquest
Reial decret. L’Administració tributària de l’Estat ha
de practicar les liquidacions corresponents i les ha
de notificar als subjectes passius.

3. Quan la gestió censal s’exerceixi per dele-
gació, l’entitat delegada pot exigir l’impost en règim
d’autoliquidació. En aquests casos, els subjectes
passius han de presentar la declaració liquidació
corresponent en el termini que assenyala l’apartat
3 de l’article 5 d’aquest Reial decret, i en el model
que aprovi a aquest efecte l’entitat delegada.»

Set. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 18,
«Comprovació i investigació», que queden redactats de
la manera següent:

«2. No obstant això, quan es tracti de quotes
municipals, les competències en matèria d’inspec-
ció de l’impost poden ser delegades pel ministre
d’Hisenda als ajuntaments, a les diputacions pro-
vincials, als consells i als cabildos insulars, a les
comunitats autònomes i altres entitats reconegu-
des per les lleis que ho so�icitin.

Les diputacions provincials, els consells i els
cabildos insulars, les comunitats autònomes i altres
entitats reconegudes per les lleis han de fer constar
expressament a la so�icitud de delegació de com-
petències els termes municipals del seu àmbit terri-
torial en els quals s’hagin de desenvolupar les com-
petències so�icitades.

La so�icitud s’ha de presentar, abans de l’1 d’oc-
tubre de l’any immediatament anterior a aquell en
què hagi de tenir efecte, davant la delegació de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

La delegació es porta a terme mitjançant ordre
del ministre d’Hisenda publicada en el ”Butlletí Ofi-
cial de l’Estat” abans de l’inici de l’any natural en
el qual hagi de tenir efecte. Amb aquesta finalitat,
el director general de l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària, amb els informes i els estudis pre-
vis que consideri oportuns, ha de proposar al minis-
tre d’Hisenda la concessió o denegació de les so�i-
cituds.
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3. Així mateix, es poden establir fórmules de
co�aboració entre l’Administració tributària estatal
i els ajuntaments, les diputacions provincials, els
consells i els cabildos insulars, les comunitats autò-
nomes i altres entitats reconegudes per les lleis,
en els termes que disposi el ministre d’Hisenda.»

Vuit. Es modifica l’article 20, que queda redactat
de la manera següent:

«Article 20. So�icitud de delegació.

Les entitats a què es refereix l’apartat 1 de l’ar-
ticle 22 d’aquest Reial decret, que vulguin assumir
la gestió censal de l’impost sobre activitats eco-
nòmiques, han de so�icitar expressament la dele-
gació de les competències abans de l’1 d’octubre
de l’any immediatament anterior a aquell en el qual
hagi de tenir efecte la delegació. Amb aquesta fina-
litat, han d’adoptar l’acord oportú i presentar la so�i-
citud corresponent davant la delegació de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària respectiva dins
el termini indicat.

Les diputacions provincials, els cabildos o con-
sells insulars, les comunitats autònomes i altres
entitats reconegudes per les lleis han de fer constar
expressament a la so�icitud de delegació de com-
petències els termes municipals del seu àmbit terri-
torial en els quals s’hagin d’exercir les funcions
corresponents.»

Nou. Es modifica l’article 21, que queda redactat
de la manera següent:

«Article 21. Concessió de la delegació.

La delegació només es pot portar a efecte
expressament mitjançant ordre del ministre d’Hi-
senda, publicada en el ”Butlletí Oficial de l’Estat”
abans de l’inici de l’any natural en el qual hagi
de tenir efecte.

Amb aquesta finalitat, el director general de l’A-
gència Estatal d’Administració Tributària, amb els
informes i els estudis previs que consideri oportuns,
ha de proposar al ministre d’Hisenda la concessió
o denegació de les so�icituds.»

Deu. Es modifica l’article 22, que queda redactat
de la manera següent:

«Article 22. Entitats que poden so�icitar la dele-
gació.

1. La delegació la poden so�icitar:

a) Els ajuntaments que siguin capital de pro-
víncia o que tinguin una població de dret igual o
superior a 50.000 habitants.

b) Les diputacions provincials, els consells o
cabildos insulars, les comunitats autònomes i altres
entitats reconegudes per les lleis respecte als ajun-
taments que els hagin delegat o encomanat la ges-
tió tributària de l’impost a l’empara de l’article 7
o de la disposició transitòria onzena de la Llei
39/1988, de 28 de desembre.

2. No poden so�icitar la delegació:

a) Els ajuntaments en els quals la gestió tri-
butària de l’impost la porti a terme la respectiva
diputació provincial, consell o cabildo insular, comu-
nitat autònoma o una altra entitat reconeguda per
les lleis en els termes que preveu l’apartat 2 de
la disposició transitòria onzena de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre.

b) Els ajuntaments que hagin delegat les seves
competències en matèria de gestió tributària de
l’impost a les diputacions provincials, consells o
cabildos insulars, comunitats autònomes o altres
entitats reconegudes per les lleis en els termes que
preveu l’article 7 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre.

c) Els ajuntaments que no assumeixin per dele-
gació la inspecció de l’impost en els termes que
preveu l’apartat 3 de l’article 92 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre.

d) Les diputacions provincials, consells o cabil-
dos insulars, comunitats autònomes i altres entitats
reconegudes per les lleis que no assumeixin per
delegació la inspecció de l’impost en els termes
que preveu l’apartat 3 de l’article 92 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre.

3. Les entitats que exerceixin per delegació la
gestió censal de l’impost en virtut del que disposa
aquest Reial decret en cap cas no poden delegar,
al seu torn, aquestes competències en altres enti-
tats.»

Onze. Es modifica l’apartat 1 de l’article 24, «Vi-
gència de la delegació», que queda redactat de la manera
següent:

«1. Una vegada concedida la delegació de
competències, aquesta s’entén vigent, llevat de:

a) Renúncia expressa de l’entitat delegada, a
la finalitat de la qual aquesta ha d’adoptar l’acord
corresponent abans de l’1 d’octubre de l’any imme-
diatament anterior a aquell en el qual hagi de tenir
efecte, i ho ha de comunicar dins el mateix termini
a la delegació de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària respectiva. La renúncia ha de ser publi-
cada per ordre del ministre d’Hisenda al ”Butlletí
Oficial de l’Estat” abans de l’inici de l’any natural
en el qual hagi de tenir efecte.

b) Revocació mitjançant ordre del ministre d’Hi-
senda acordada a proposta del director general de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Són
causes determinants de la revocació l’incompliment
de les condicions exigides per a l’obtenció de la
delegació, la falta d’eficàcia assolida per l’entitat
delegada en l’exercici de la gestió censal de l’impost
o la inobservança de les obligacions relatives als
intercanvis d’informació censal que regula l’article
següent. La revocació té efecte des del primer dia
de l’any natural següent a aquell en el qual tingui
lloc la publicació en el “Butlletí Oficial de l’Estat”.»

Dotze. Es modifica l’apartat 2 de l’article 25, «In-
tercanvi d’informació censal», que queda redactat de la
manera següent:

«2. Dins el primer mes de cada trimestre natu-
ral l’entitat delegada ha de remetre a la delegació
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària res-
pectiva les modificacions que s’hagin produït
durant el trimestre immediatament anterior en els
censos a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior,
les modificacions que es produeixin durant l’últim
trimestre de cada any natural han de ser trameses
a l’Agència Estatal d’Administració Tributària abans
del 16 de febrer de l’any següent.»
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Tretze. Es modifica la disposició addicional primera,
que queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional primera. Recurs cameral
permanent.

De conformitat amb el que disposa l’apartat 1
de l’article 17 de la Llei 3/1993, de 22 de març,
bàsica de les cambres de comerç, indústria i nave-
gació, l’Administració tributària de l’Estat ha de lliu-
rar anualment al Consell Superior de Cambres de
Comerç, Indústria i Navegació i a cada una d’a-
questes corporacions les dades de l’impost sobre
activitats econòmiques que els siguin necessàries
per a la liquidació de l’exacció que regula l’article
12.1.a) de la Llei esmentada, com també les dades
necessàries dels censos de contribuents i d’obligats
tributaris, que necessitin a fi de donar compliment
al que disposen els articles 2.1.h), 8 i 18.2.d) de
la mateixa Llei.»

Disposició transitòria única. Presentació de declara-
cions d’alta i baixa en la matrícula de l’impost sobre
activitats econòmiques i de declaracions censals el
2003 per part dels subjectes passius exempts d’a-
quest impost.

Els subjectes passius exempts de l’impost sobre acti-
vitats econòmiques que, a la data d’entrada en vigor
d’aquest Reial decret siguin donats d’alta a la matrícula
de l’impost no han de presentar la declaració de baixa
en aquella, ni la declaració de modificació en el cens
d’obligats tributaris.

Disposició derogatòria única. Derogació del Reial
decret 1041/1990, de 27 de juliol, pel qual es regu-
len les declaracions censals que han de presentar
a efectes fiscals els empresaris, els professionals i
altres obligats tributaris.

Queda derogat el Reial decret 1041/1990, de 27
de juliol, pel qual es regulen les declaracions censals
que han de presentar a efectes fiscals els empresaris,
els professionals i altres obligats tributaris.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de setembre
de 2003.

Palma de Mallorca, 1 d’agost de 2003.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

REGLAMENT PEL QUAL ES REGULEN
DETERMINATS CENSOS TRIBUTARIS
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CAPÍTOL I

Definicions

Article 1. Formació dels censos.

1. El cens de contribuents està format per totes les
persones o entitats que han de tenir un número d’iden-
tificació fiscal per a les seves relacions de naturalesa
o amb transcendència tributària d’acord amb el que esta-
bleix l’article 1 del Reial decret 338/1990, de 9 de març,
pel qual es regula la composició i la forma d’utilització
del número d’identificació fiscal.

2. El cens d’obligats tributaris està format per les
persones o entitats que exerceixin o exerciran en el terri-
tori espanyol qualssevol de les activitats o operacions
que s’esmenten a continuació:

a) Activitats empresarials o professionals, ente-
nent-se així aquelles la realització de les quals confereix
la condició d’empresari o professional.

A efectes del que disposa aquest Reglament, tenen
la consideració d’empresaris o professionals els qui tin-
guin aquesta condició d’acord amb les disposicions prò-
pies de l’impost sobre el valor afegit, fins i tot quan
exerceixin la seva activitat fora del territori d’aplicació
d’aquest impost.

No s’inclouen en el cens d’obligats tributaris els que
efectuïn exclusivament arrendaments d’immobles
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exempts de l’impost sobre el valor afegit, d’acord amb
l’article 20.u.23è de la Llei 37/1992, de 28 de desem-
bre, de l’impost sobre el valor afegit, lliuraments a títol
ocasional de mitjans de transport nous exempts de l’es-
mentat impost en virtut del que disposen els apartats
u i dos de l’article 25 de la Llei esmentada, i adquisicions
intracomunitàries de béns exemptes en virtut del que
disposa l’apartat tres de l’article 26 de la mateixa Llei.

b) Abonament de rendes subjectes a retenció o
ingrés a compte.

c) Adquisicions intracomunitàries de béns subjectes
a l’impost sobre el valor afegit efectuades pels qui no
actuïn com a empresaris o professionals.

També s’integren en aquest cens les persones o enti-
tats no residents a Espanya d’acord amb el que disposa
l’article 6 de la Llei 41/1998, de 9 de desembre, de
l’impost sobre la renda de no residents i normes tribu-
tàries, que operin en el territori espanyol mitjançant un
establiment permanent o satisfacin en aquest territori
rendes subjectes a retenció o ingrés a compte, i les enti-
tats a les quals es refereix el paràgraf c) de l’article 5
de la Llei esmentada.

De la mateixa manera, les persones o entitats no esta-
blertes en el territori d’aplicació de l’impost sobre el valor
afegit queden integrades a aquest cens quan siguin sub-
jectes passius de l’impost. No obstant això, quan aques-
tes persones o entitats exerceixin exclusivament les ope-
racions exemptes que preveuen els articles 23 i 24 de
la Llei de l’impost sobre el valor afegit, el departament
de Gestió Tributària de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària pot exonerar-los del compliment d’obligacions
censals d’ofici o amb la so�icitud prèvia de l’interessat.

Així mateix, formen part d’aquest cens les persones
o entitats que no compleixin cap dels requisits que pre-
veu aquest apartat però siguin socis, hereus, comuners
o partícips d’entitats en règim d’atribució de rendes que
exerceixin activitats empresarials o professionals i que
tinguin obligacions tributàries derivades de la seva con-
dició de membres d’aquestes entitats.

El cens d’obligats tributaris forma part del cens de
contribuents.

3. El Registre d’operadors intracomunitaris està for-
mat per les persones o entitats que tinguin atribuït el
número d’identificació fiscal que regula a efectes de l’im-
post sobre el valor afegit el paràgraf d) de l’article 2
i l’article 16 del Reial decret 338/1990, que hagin d’e-
fectuar lliuraments o adquisicions intracomunitàries de
béns subjectes a aquest tribut.

També formen part d’aquest Registre els subjectes
passius de l’impost sobre el valor afegit que hagin de
ser destinataris de prestacions de serveis el lloc de rea-
lització dels quals a efectes d’aquell es determini efec-
tivament en funció de quin sigui l’Estat que hagi atribuït
a l’adquiridor el número d’identificació fiscal amb el qual
s’hagi fet l’operació.

La inclusió també és obligatòria en el cas de persones
o entitats a què es refereix l’article 14 de la Llei de
l’impost sobre el valor afegit quan s’hagin de fer adqui-
sicions intracomunitàries de béns subjectes a l’impost.
En aquest cas, la inclusió en aquest registre determina
l’assignació automàtica a la persona o entitat so�icitant
del número d’identificació fiscal que regula el parà-
graf d) de l’article 2 i l’article 16 del Reial decret 338/1990.

La circumstància que les persones o entitats a què
es refereix l’article 14 de la Llei de l’impost sobre el
valor afegit deixin d’estar incloses en el Registre d’o-
peradors intracomunitaris, pel fet de produir-se el cas
que les adquisicions intracomunitàries de béns que rea-
litzin resultin no subjectes a l’impost en consideració
al que estableix aquest precepte, determina la revocació
automàtica del número d’identificació fiscal específic que

regulen el paràgraf d) de l’article 2 i l’article 16 del Reial
decret 338/1990.

Aquest registre forma part del cens d’obligats tribu-
taris.

4. El Registre d’exportadors i altres operadors eco-
nòmics en règim comercial està integrat pels empresaris
o professionals que tinguin dret al procediment de devo-
lució que regula l’article 30 del Reglament de l’impost
sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret
1624/1992, de 29 de desembre.

Aquest registre forma part del cens d’obligats tribu-
taris.

CAPÍTOL II

Contingut i informació compresa en els censos

SECCIÓ 1a CONTINGUT DELS CENSOS

Article 2. Contingut del cens de contribuents.

Les dades que s’han d’incloure en el cens de con-
tribuents són, per a cada un d’ells, les següents:

a) Cognoms i nom, o raó o denominació social com-
pleta, així com l’anagrama, si en té.

b) Número d’identificació fiscal.
c) Condició de persona o entitat resident o no resi-

dent en el territori espanyol.
d) En el cas d’entitats, constitució a Espanya o a

l’estranger.
e) Domicili fiscal, llevat que no disposi d’aquest

domicili d’acord amb la normativa que li sigui aplicable.
f) Si s’escau, domicili a l’estranger.

Article 3. Contingut del cens d’obligats tributaris.

En el cens d’obligats tributaris, a més de les dades
esmentades a l’article 2 d’aquest Reglament, hi ha de
constar per a cada persona o entitat la informació
següent:

a) Les declaracions o declaracions liquidacions que
hagi de presentar periòdicament per raó de les seves
activitats empresarials o professionals, o per satisfer ren-
des subjectes a retenció o ingrés a compte.

b) La seva situació tributària en relació amb els
aspectes següents:

1r La condició d’entitat totalment o parcialment
exempta a efectes de l’impost sobre societats, d’acord
amb l’article 9 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre,
de l’impost sobre societats.

2n L’opció i la renúncia al règim fiscal especial que
preveu el títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives
i dels incentius fiscals al mecenatge.

3r El règim de determinació del rendiment net de
les activitats econòmiques que exerceixi i, si s’escau,
la modalitat aplicada a l’impost sobre la renda de les
persones físiques.

4t La inclusió, renúncia, revocació de la renúncia
o exclusió del règim d’estimació objectiva o de la moda-
litat simplificada del règim d’estimació directa a l’impost
sobre la renda de les persones físiques.

5è La subjecció de l’obligat tributari al règim espe-
cial del recàrrec d’equivalència de l’impost sobre el valor
afegit.

6è La inclusió, la renúncia, la revocació de la renún-
cia o exclusió del règim simplificat o del règim especial
de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’impost sobre el
valor afegit.

7è La no-aplicació de les exempcions a què es refe-
reixen l’article 20.u.27è i l’apartat cinc de l’article 26
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de la Llei de l’impost sobre el valor afegit, pel fet d’haver
superat els límits de volum d’operacions previstos en
els esmentats preceptes o en virtut de l’autorització con-
cedida per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

8è La inclusió o la baixa en el Registre d’operadors
intracomunitaris.

9è La inscripció o la baixa en el Registre d’expor-
tadors i altres operadors econòmics en règim comercial
a què es refereix l’article 30 del Reglament de l’impost
sobre el valor afegit.

10è La classificació de les activitats econòmiques
exercides d’acord amb la codificació prevista a efectes
de l’impost sobre activitats econòmiques, diferenciant
l’activitat principal de les restants, excepte quan es tracti
de subjectes passius d’aquest impost obligats a pagar-lo
pel fet de no ser-hi aplicables les exempcions que esta-
bleix l’impost esmentat. En els exercicis en els quals
no siguin aplicables aquestes exempcions la informació
a què es refereixen aquest paràgraf i el paràgraf següent
ha de ser comunicada per mitjà de les declaracions espe-
cífiques de l’impost sobre activitats econòmiques.

11è La relació, si s’escau, dels establiments o locals
en els quals exerceixi les seves activitats econòmiques,
amb identificació de la comunitat autònoma, província,
municipi i adreça completa de cada un d’ells, indicant
la seva superfície i el seu grau d’afectació total o parcial
a cada una de les activitats exercides.

c) El número de telèfon i, si s’escau, l’adreça elec-
trònica i el nom de domini o adreça d’Internet, per mitjà
del qual exerceixi les seves activitats.

SECCIÓ 2a INFORMACIÓ CENSAL COMPLEMENTÀRIA

Article 4. Informació censal complementària respecte
a les persones físiques que resideixen a Espanya inclo-
ses en el cens d’obligats tributaris.

Respecte a les persones físiques residents a Espanya,
han de fer constar en el cens d’obligats tributaris, a més
del domicili fiscal, el lloc on tinguin efectivament cen-
tralitzada la gestió administrativa i l’adreça dels seus
negocis en el territori espanyol, quan sigui diferent del
domicili fiscal.

Article 5. Informació censal complementària respecte
a les entitats residents o constituïdes a Espanya inclo-
ses en el cens d’obligats tributaris.

1. Respecte a les entitats residents o constituïdes
a Espanya subjectes a l’impost sobre societats, han de
constar en el cens d’obligats tributaris les dades addi-
cionals següents:

a) El domicili social, quan sigui diferent al domicili
fiscal.

b) La data de tancament de l’exercici social.
c) Els cognoms i nom, número d’identificació fiscal

i domicili fiscal del seu representant, així com de cada
un dels socis, membres o partícips fundadors o que pro-
moguin la seva constitució, amb indicació de la quota
de participació.

2. En el cas d’entitats no subjectes a l’impost sobre
societats, també han de constar les dades complemen-
tàries següents:

a) La classe d’entitat de què es tracti.
b) Els cognoms i el nom, el número d’identificació

fiscal, el domicili fiscal i la nacionalitat, de qui tingui
la representació de l’entitat segons el que disposa l’a-
partat 4 de l’article 43 de la Llei 230/1963, de 28 de
desembre, general tributària, així com de cada un dels

membres o partícips d’aquella, amb indicació de la seva
quota de participació. Així mateix, en cas que aquests
membres o partícips no siguin residents a Espanya, s’ha
de fer constar la seva residència fiscal i la identificació
del seu representant fiscal a Espanya, si n’hi ha.

Article 6. Informació censal complementària respecte
a les persones o entitats no residents o no establertes,
així com de les no constituïdes a Espanya, incloses
en el cens d’obligats tributaris.

1. En el cas de persones o entitats no residents
o no establertes, així com en el de les no constituïdes
a Espanya, que hagin de formar part del cens d’obligats
tributaris han de constar en el cens esmentat les dades
complementàries següents:

a) L’Estat o el territori de residència o de constitució.
b) La nacionalitat i la forma jurídica o la classe d’en-

titat sense personalitat jurídica de què es tracti, d’acord
amb el seu dret nacional.

c) El domicili fiscal i, si no, el domicili social, en
l’Estat o territori de la seva residència o de la seva
constitució.

d) Si s’escau, els cognoms i el nom, o la raó o deno-
minació social completa, amb l’anagrama, si en té, el
número d’identificació fiscal, el domicili fiscal i la nacio-
nalitat del representant a Espanya.

2. Quan una persona o entitat no resident operi en
el territori espanyol per mitjà d’un o diversos establi-
ments permanents que exerceixin activitats clarament
diferenciables i la gestió dels quals es porti de manera
separada, d’acord amb el que disposa l’article 1 bis del
Reglament de l’impost sobre la renda de no residents,
aprovat pel Reial decret 326/1999, de 26 de febrer,
són l’establiment o establiments esmentats els que s’han
d’inscriure individualment en el cens d’obligats tributaris,
amb les mateixes dades i en les mateixes condicions
que les persones o les entitats residents, i, a més, cada
un d’ells ha d’identificar la persona o l’entitat no resident
de la qual depenguin, i comunicar les dades relatives
a aquella indicades a l’apartat anterior.

Cada establiment permanent s’ha d’identificar amb
una denominació específica que, en qualsevol cas, ha
d’incloure una referència a la persona o entitat no resi-
dent de la qual depengui i un número d’identificació
fiscal propi i independent de l’assignat, si s’escau, a
aquesta última.

Així mateix, s’ha d’especificar la forma de determinar
la base imposable de l’establiment permanent que es
constitueix a Espanya, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 17 de la Llei de l’impost sobre la renda de no
residents.

3. En el cas que una persona o entitat no resident
operi en el territori espanyol per si mateixa i per mitjà
d’un o diversos establiments permanents, la inscripció
en el cens d’obligats tributaris l’ha de realitzar tant la
persona o l’entitat no resident com els seus establiments
permanents.

En totes aquestes inscripcions, a més de les dades
exigides amb caràcter general en aquest Reglament,
s’han de comunicar les esmentades a l’apartat 1 d’aquest
article referides a la persona o l’entitat no resident.

Així mateix, cada establiment permanent ha d’iden-
tificar i indicar la classe d’establiment que constitueixi
d’acord amb el que disposa l’apartat anterior d’aquest
article.

4. En el cas d’entitats en règim d’atribució de rendes
amb presència en el territori espanyol, d’acord amb el
que disposa l’article 32.6 de la Llei 41/1998, han de



3592 Dimecres 1 d’octubre 2003 Suplement núm. 19

constar en el cens d’obligats tributaris els cognoms i
el nom, la raó o la denominació social completa, el núme-
ro d’identificació fiscal, el domicili fiscal i la nacionalitat
de cada un dels membres o partícips d’aquella, amb
indicació de la quota de participació.

CAPÍTOL III

Declaracions censals

Article 7. Declaració d’alta.

1. Els qui hagin de formar part del cens d’obligats
tributaris han de presentar una declaració d’alta en el
cens.

2. La declaració d’alta ha d’incloure les dades reco-
llides en els articles 2 a 6 d’aquest Reglament.

3. Així mateix, aquesta declaració serveix per a les
finalitats següents:

a) So�icitar l’assignació del número d’identificació
fiscal provisional o definitiu, amb independència que la
persona jurídica o l’entitat so�icitant no estigui obligada,
per aplicació del que disposa l’apartat 1 anterior, a la
presentació de la declaració censal d’alta en el cens d’o-
bligats tributaris. L’assignació del número d’identificació
fiscal, a so�icitud de l’interessat o d’ofici, determina la
inclusió automàtica en el cens de contribuents de la
persona o entitat de què es tracti.

b) Renunciar al règim d’estimació objectiva i a la
modalitat simplificada del règim d’estimació directa en
l’impost sobre la renda de les persones físiques o en
els règims especials simplificats i de l’agricultura, la rama-
deria i la pesca de l’impost sobre el valor afegit.

c) Indicar, a efectes de l’impost sobre el valor afegit,
si l’inici de la realització habitual dels lliuraments de béns
o prestacions de serveis que constitueixen l’objecte de
l’activitat és posterior al començament de l’adquisició
o importació de béns o serveis destinats a l’exercici de
l’activitat empresarial o professional.

d) Proposar a l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària el percentatge provisional de deducció a què
es refereix l’apartat dos de l’article 111 de la Llei de
l’impost sobre el valor afegit.

e) Optar pel mètode de determinació de la base
imposable en el règim especial de les agències de viatges
a què es refereix l’article 146 de la Llei de l’impost sobre
el valor afegit i per la determinació de la base imposable
mitjançant el marge de benefici global en el règim espe-
cial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes
de co�ecció a què es refereix l’apartat dos de l’article
137 de la mateixa Llei.

f) So�icitar la inclusió al Registre d’operadors intra-
comunitaris.

g) Optar per la no-subjecció a l’impost sobre el valor
afegit dels lliuraments de béns a què es refereix l’apartat
quatre de l’article 68 de la Llei de l’esmentat impost.

h) Comunicar la subjecció a l’impost sobre el valor
afegit dels lliuraments de béns a què es refereixen els
apartats tres i cinc de l’article 68 de la Llei de l’esmentat
impost, sempre que el declarant no estigui registrat en
el cens.

i) Optar per l’aplicació de la regla de prorrata espe-
cial en l’impost sobre el valor afegit, que preveu l’apartat
dos.1r de l’article 103 de la Llei de l’impost sobre el
valor afegit.

j) Optar per la determinació del pagament fraccionat
de l’impost sobre societats, d’acord amb la modalitat
que preveu l’apartat 3 de l’article 38 de la Llei de l’impost
sobre societats.

k) Comunicar el període de liquidació de les decla-
racions de retencions i ingressos a compte de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, de l’impost sobre

la renda de no residents i de l’impost sobre societats,
en consideració a la quantia del seu últim pressupost
aprovat quan es tracti de retenidors o obligats a ingressar
a compte que tinguin la consideració d’administracions
públiques, inclosa la Seguretat Social.

l) Optar per l’aplicació del règim general previst per
als establiments permanents, en els termes de l’apar-
tat 5.b) de l’article 17 de la Llei de l’impost sobre la
renda de no residents, per als establiments permanents
l’activitat dels quals en el territori espanyol consisteixi
en obres de construcció, insta�ació o muntatge la durada
de les quals excedeixi els 12 mesos, activitats o explo-
tacions econòmiques de temporada o estacionals, o acti-
vitats d’exploració de recursos naturals.

m) Comunicar els altres fets i les circumstàncies de
caràcter censal previstos a la normativa tributària o que
determini el ministre d’Hisenda.

4. Aquesta declaració s’ha de presentar, segons els
casos, anteriorment a l’inici de les activitats correspo-
nents, a la realització de les operacions, al naixement
de l’obligació de retenir o ingressar a compte sobre les
rendes que se satisfacin, s’abonin o es deguin, o a la
concurrència de les circumstàncies previstes en aquest
precepte.

A efectes del que disposa aquest Reglament, s’entén
produït el començament d’una activitat empresarial o
professional des del moment que es faci qualsevol lliu-
rament, prestació o adquisició de béns o serveis, s’e-
fectuïn cobraments o pagaments o es contracti personal
laboral, amb la finalitat d’intervenir en la producció o
distribució de béns o serveis.

Article 8. Declaració de modificació.

1. Quan es modifiqui qualsevol de les dades reco-
llides en la declaració d’alta o en qualsevol altra decla-
ració de modificació posterior, l’obligat tributari ha de
comunicar a l’Administració tributària, mitjançant la
declaració corresponent, aquesta modificació.

2. Aquesta declaració, en particular, serveix per:

a) Comunicar el canvi de domicili fiscal, d’acord amb
el que preveu l’apartat 2 de l’article 45 de la Llei general
tributària i l’apartat 1 de l’article 147 de la Llei de l’impost
sobre societats.

b) Comunicar la variació de qualsevol de les dades
i les situacions tributàries recollides en els articles 2 a 7
d’aquest Reglament.

c) Comunicar l’inici de la realització habitual dels
lliuraments de béns o prestacions de serveis correspo-
nents a activitats empresarials o professionals, quan la
declaració d’alta s’hagi formulat indicant que l’inici de
la realització dels lliuraments de béns o prestacions de
serveis es produirà posteriorment al començament de
l’adquisició o la importació de béns o serveis destinats
a l’activitat.

Així mateix, la declaració de modificació serveix per
comunicar el començament de la realització habitual dels
lliuraments de béns o prestacions de serveis correspo-
nents a una nova activitat constitutiva d’un sector dife-
renciat a efectes de l’impost sobre el valor afegit, quan
s’hagi presentat prèviament una declaració censal mit-
jançant la qual es comuniqui que l’inici de la realització
dels lliuraments de béns i prestacions de serveis en
desenvolupament d’aquesta nova activitat es produiria
posteriorment al començament de l’adquisició o impor-
tació de béns o serveis destinats a aquella.

d) Optar pel mètode de determinació de la base
imposable en el règim especial de les agències de viatges
a què es refereix l’article 146 de la Llei de l’impost sobre
el valor afegit i pel de determinació de la base imposable
mitjançant el marge de benefici global en el règim espe-
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cial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes
de co�ecció a què es refereix l’apartat dos de l’arti-
cle 137 de la mateixa Llei.

e) So�icitar la inclusió al Registre d’operadors intra-
comunitaris quan s’hagin de produir, una vegada pre-
sentada la declaració censal d’alta, les circumstàncies
que ho requereixin previstes a l’apartat 3 de l’article 1
d’aquest Reglament.

Els subjectes passius de l’impost sobre el valor afegit
que cessin en l’exercici de les activitats subjectes a
aquest impost, sense que això determini la seva baixa
en el cens d’obligats tributaris, i els subjectes passius
que durant els 12 mesos anteriors no hagin fet lliura-
ments o adquisicions intracomunitàries de béns subjec-
tes a l’impost sobre el valor afegit, o no hagin estat
destinataris de prestacions de serveis el lloc de realització
dels quals a efectes d’aquell s’hagi determinat efecti-
vament en funció del número d’identificació fiscal amb
el qual s’hagi fet l’operació, també han de presentar una
declaració censal de modificació so�icitant la baixa en
el registre.

f) Optar per la no-subjecció a l’impost sobre el valor
afegit dels lliuraments de béns als quals es refereix l’a-
partat quatre de l’article 68 de la Llei de l’impost sobre
el valor afegit.

g) Comunicar la subjecció a l’impost sobre el valor
afegit dels lliuraments a què es refereixen els apartats
tres i cinc de l’article 68 de la Llei de l’impost sobre
el valor afegit.

h) Revocar les opcions o so�icituds a què es refe-
reixen els paràgrafs d), e) i f) anteriors i els paràgrafs
e) i g) de l’apartat 3 de l’article 7 d’aquest Reglament,
així com la comunicació dels canvis de les situacions
a què es refereixen el paràgraf g) d’aquest apartat i el
paràgraf h) de l’apartat 3 de l’article 7.

i) Comunicar la superació dels límits de volum d’o-
peracions a què es refereix l’article 20.u.27è de la Llei
de l’impost sobre el valor afegit, així com la modificació
d’aquesta circumstància.

j) Optar per l’aplicació de la regla de prorrata espe-
cial en l’impost sobre el valor afegit, en els casos
següents:

1r El que preveu l’article 28.1.1r, segon parà-
graf, a), del Reglament de l’impost esmentat.

2n El que preveu l’article 28.1.1r, segon parà-
graf, b), del Reglament de l’esmentat impost, en cas que
no s’hagi exercit la opció en el moment de presentar
la declaració d’alta en el cens d’obligats tributaris. Així
mateix, la declaració de modificació serveix per fer la
revocació de l’opció per la regla de prorrata especial
a què es refereix el tercer paràgraf de l’article 28.1.1r.

k) En el cas dels qui, tenint la condició d’empresaris
o professionals per portar a terme activitats d’aquesta
naturalesa, iniciïn una nova activitat empresarial o pro-
fessional que constitueixi, a efectes de l’impost sobre
el valor afegit, un sector diferenciat respecte a les acti-
vitats que exercien anteriorment, i estiguin en qualssevol
de les circumstàncies que s’indiquen a continuació, per
comunicar a l’Administració la seva concurrència:

1r Que el començament de la realització habitual
dels lliuraments de béns o prestacions de serveis corres-
ponents a la nova activitat s’ha de produir posteriorment
al començament de l’adquisició o importació de béns
o serveis destinats al seu desenvolupament, cas en què
és aplicable el règim de deducció que preveuen els arti-
cles 111, 112 i 113 de la Llei de l’impost sobre el valor
afegit. En aquest cas, la declaració també ha de contenir
la proposta del percentatge provisional de deducció a
què es refereix l’apartat dos de l’esmentat article 111.

2n Que exerceixen l’opció per la regla de prorrata
especial que preveu l’article 103.dos.1r de la Llei de
l’impost sobre el valor afegit.

l) So�icitar la inscripció al Registre d’exportadors i
altres operadors econòmics en règim comercial, així com
la baixa en aquest registre, d’acord amb l’article 30 del
Reglament de l’impost sobre el valor afegit.

m) Comunicar a l’Administració tributària el canvi
de període de liquidació en l’impost sobre el valor afegit
i a efectes de les declaracions de retencions i ingressos
a compte de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, impost sobre la renda de no residents i de l’im-
post sobre societats, segons correspongui, a causa del
seu volum d’operacions calculat d’acord amb el que dis-
posa l’article 121 de la Llei de l’impost sobre el valor
afegit, o en consideració a la quantia del seu últim pres-
supost aprovat quan es tracti de retenidors o obligats
a ingressar a compte que tinguin la consideració d’ad-
ministracions públiques, inclosa la Seguretat Social.

n) Optar o renunciar a l’opció per determinar el
pagament fraccionat de l’impost sobre societats, d’acord
amb la modalitat que preveu l’apartat 3 de l’article 38
de la Llei de l’impost sobre societats.

ñ) Renunciar a l’aplicació del règim de consolidació
fiscal en el cas dels grups fiscals que hagin exercit aques-
ta opció.

o) Comunicar altres fets i circumstàncies de caràcter
censal previstos en les normes tributàries o que determini
el ministre d’Hisenda.

3. Aquesta declaració no és necessària quan la
modificació d’una de les dades que figurin en el cens
s’hagi produït per iniciativa d’un òrgan de l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària.

4. La declaració s’ha de presentar en el termini d’un
mes, a comptar del dia següent a aquell en el qual s’hagin
produït els fets que determinen la seva presentació,
excepte en els casos que s’indiquen a continuació:

a) En els casos en què la normativa pròpia de cada
tribut estableixi terminis específics en els quals la decla-
ració s’ha de presentar de conformitat amb aquests.

b) Les declaracions a què es refereix el paràgraf
k).1r de l’apartat 2 d’aquest article s’han de presentar
anteriorment al moment en el qual s’iniciï la nova activitat
empresarial que s’hagi de constituir, a efectes de l’impost
sobre el valor afegit, un sector diferenciat d’activitat res-
pecte a les activitats que s’exercien anteriorment.

c) La comunicació que preveu el paràgraf m) de
l’apartat 2 d’aquest article s’ha de formular en el termini
general i, en qualsevol cas, abans del venciment del ter-
mini per a la presentació de la primera declaració periò-
dica afectada per la variació posada en coneixement
de l’Administració tributària o que s’hauria hagut de pre-
sentar si no s’ha produït la variació.

d) La so�icitud a què es refereix el primer paràgraf
de l’apartat 2.e) d’aquest article s’ha de presentar ante-
riorment al moment en el qual es produeixin les circums-
tàncies que preveu l’apartat 3 de l’article 1 d’aquest
Reglament.

e) Quan el ministre d’Hisenda estableixi un termini
especial atenent les circumstàncies que concorrin en
cada cas.

Article 9. Declaració de baixa.

1. Els que cessin en l’exercici de tota mena d’ac-
tivitats empresarials o professionals o, sense tenir la con-
dició d’empresaris o professionals, deixin de satisfer ren-
diments subjectes a retenció o ingrés a compte han de
presentar la declaració corresponent mitjançant la qual
comuniquin a l’Administració tributària aquesta circums-
tància a efectes de la seva baixa en el cens d’obligats
tributaris.

Així mateix, les persones jurídiques que no exerceixin
activitats empresarials o professionals han de presentar
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aquesta declaració a efectes de la seva baixa al Registre
d’operadors intracomunitaris quan les seves adquisicions
intracomunitàries de béns hagin de resultar no subjectes
d’acord amb l’article 14 de la Llei de l’impost sobre el
valor afegit.

2. La declaració de baixa s’ha de presentar en el
termini d’un mes des que es compleixin les condicions
que preveu l’apartat 1 d’aquest article, sense perjudici
que la persona o l’entitat concernida hagi de presentar
les declaracions i complir les obligacions tributàries que
li incumbeixin.

3. Quan una societat o entitat es dissolgui, la decla-
ració de baixa ha de ser presentada en el termini d’un
mes des que s’hagi realitzat, si s’escau, la cance�ació
efectiva dels corresponents assentaments en el Registre
Mercantil.

Si no consten els assentaments esmentats, l’Admi-
nistració tributària ha de posar en coneixement del Regis-
tre mercantil la so�icitud de baixa perquè aquest esten-
gui una nota marginal al full registral de l’entitat. D’ara
endavant, el Registre ha de comunicar a l’Administració
tributària qualsevol acte relatiu a aquesta entitat que
es presenti a inscripció.

Igualment, quan constin a l’Administració tributària
dades suficients sobre el cessament de l’activitat d’una
entitat ho ha de posar en coneixement del Registre Mer-
cantil perquè aquest, d’ofici, estengui una nota marginal
amb els mateixos efectes que els previstos en el paràgraf
anterior.

4. En el cas de defunció de l’obligat tributari, els
hereus han de presentar la declaració de baixa corres-
ponent. Igualment estan obligats a comunicar la modi-
ficació de la titularitat, de tots els drets i les obligacions
amb transcendència tributària estiguin vigents amb ter-
cers i a presentar, si s’escau, la declaració o declaracions
d’alta que siguin procedents, tot això en un termini
màxim de sis mesos.

Article 10. Especialitats en l’alta en el cens de con-
tribuents de les entitats a les quals s’assigni un núme-
ro d’identificació fiscal.

1. L’assignació a una entitat del número d’identi-
ficació fiscal provisional que preveu l’article 10 del Reial
decret 338/1990 determina la seva alta en el cens de
contribuents i, sempre que es produeixin les circums-
tàncies que preveu l’apartat 2 de l’article 1 d’aquest
Reglament, la seva alta en el cens d’obligats tributaris,
sense perjudici de l’obligació que incumbeix a l’entitat
en qualsevol dels casos d’aportar una còpia de l’escrip-
tura o del document fefaent de la seva constitució i dels
estatuts socials o document equivalent, així com la cer-
tificació de la inscripció, quan escaigui, al registre públic
corresponent.

2. Les variacions posteriors a l’alta censal, incloses
les relatives a l’inici de l’activitat, domicili o identitat dels
socis o persones o entitats que la integrin, s’han de comu-
nicar mitjançant la declaració de modificació que regula
l’article 8 d’aquest Reglament. No obstant això, no és
necessari comunicar les variacions relatives als socis,
membres o partícips de les entitats una vegada s’ins-
criguin en el registre corresponent i obtinguin el número
d’identificació fiscal definitiu.

Sense perjudici del que estableix el paràgraf anterior,
les entitats sense personalitat jurídica han de comunicar
les variacions relatives als seus socis, comuners o par-
tícips, encara que hagin obtingut un número d’identi-
ficació fiscal definitiu, llevat que hagin de presentar la
declaració informativa regulada en l’article 74 bis de
la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre
la renda de les persones físiques i altres normes tribu-
tàries.

3. Les persones jurídiques o entitats sense perso-
nalitat han de presentar una còpia de les escriptures
o els documents que modifiquin els anteriorment vigents,
en el termini d’un mes des de la inscripció al registre
corresponent o des del seu atorgament si la inscripció
no és necessària, quan les variacions introduïdes impli-
quin la presentació d’una declaració censal de modifi-
cació.

Article 11. Model de declaració, i forma i lloc de pre-
sentació.

Les declaracions censals d’alta, modificació i baixa,
que preveuen els articles 7, 8 i 9 d’aquest Reglament,
s’han de presentar en el lloc, la forma, els terminis i
els models que estableixi el ministre d’Hisenda.

CAPÍTOL IV

Altres disposicions

Article 12. Competències de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària.

Correspon a l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària la gestió dels censos i registres definits a l’arti-
cle 1 d’aquest Reglament en l’àmbit estatal. A aquest
efecte, pot realitzar d’ofici les altes, les baixes i les modi-
ficacions regulades en aquest Reglament.

Article 13. Canvi del domicili fiscal.

1. D’acord amb l’article 45 de la Llei general tri-
butària, els contribuents i els obligats tributaris i, en par-
ticular, els que estiguin inclosos en el cens d’obligats
tributaris, han de comunicar a l’Administració tributària
els seus canvis de domicili fiscal.

2. Els contribuents han de comunicar el canvi de
domicili abans del transcurs del termini d’un mes a partir
del moment en què es produeixi.

3. Si es tracta de persones o entitats que hagin
de figurar en el cens d’obligats tributaris, la comunicació
del canvi de domicili s’ha de fer exclusivament mitjançant
la presentació de la declaració censal.

4. D’acord amb el que disposa l’article 45 de la Llei
general tributària, la comunicació del nou domicili fiscal
té plens efectes des de la seva presentació.

No obstant això, quan s’hagi iniciat d’ofici un pro-
cediment de qualsevol tipus abans de la comunicació
del nou domicili, la comunicació té efectes el mes
següent a la seva presentació, llevat que durant aquest
termini l’Administració tributària iniciï un procediment
de comprovació de la procedència del canvi de domicili,
cas en què tots els procediments iniciats d’ofici abans
de la comunicació els ha de continuar i finalitzar l’òrgan
que els tramiti mentre no es resolgui l’expedient de com-
provació del canvi de domicili. Això no obsta perquè
l’Administració tributària pugui iniciar en qualsevol altre
moment un procediment de comprovació del domicili
fiscal del contribuent.

El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable
en els procediments que regula el Reial decret
939/1986, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
general de la inspecció dels tributs, en els quals el canvi
de domicili no altera la competència de l’òrgan actuant
pel que fa als procediments iniciats abans de la comu-
nicació d’aquell.

Article 14. Comprovació i cooperació administrativa.

1. L’Administració tributària pot demanar la presen-
tació de les declaracions censals i l’aportació de la docu-



Suplement núm. 19 Dimecres 1 d’octubre 2003 3595

mentació que les hagi d’acompanyar, així com la seva
ampliació i l’esmena dels defectes advertits, i pot incor-
porar d’ofici les dades que hagin de figurar en els censos.

2. Les dades que figurin en els censos s’han de
rectificar d’ofici quan així resulti de la resolució acordada
en qualsevol expedient de gestió tributària, amb l’au-
diència prèvia a l’interessat. No obstant això, es pot pres-
cindir del tràmit d’audiència en els casos que preveu
l’article 22 de la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de drets
i garanties dels contribuents.

3. L’Administració tributària pot acordar d’ofici la
baixa cautelar en els registres d’operadors intracomu-
nitaris i d’exportadors i altres operadors econòmics en
règim comercial de les persones o entitats que hi estiguin
incloses quan en el curs d’una comprovació es constatin
els fets o les circumstàncies a què es refereix l’apar-
tat 7 de l’article 10 del Reial decret 338/1990, de 9
de març, relatiu a la comprovació de la veracitat de les
dades comunicades pels interessats en les seves so�i-
cituds de número d’identificació fiscal.

Així mateix, l’Administració tributària pot donar de
baixa d’ofici en els registres esmentats en el paràgraf
anterior les persones o les entitats a les quals s’hagi
assignat un número d’identificació fiscal provisional quan
no aportin, en el termini de tres mesos des que els sigui
requerida, la documentació necessària per obtenir el
número d’identificació fiscal definitiu, llevat que, en
aquest termini, justifiquin degudament la impossibilitat
de l’aportació.

4. El que estableixen els apartats precedents s’entén
sense perjudici del dret dels interessats a la rectificació
o cance�ació de les seves dades, en particular quan
siguin inexactes o incomplets, previst a la legislació en
matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Aquest dret s’exerceix mitjançant la presentació de la
declaració de modificació que preveu l’article 8 d’aquest
Reglament.

5. Per facilitar la gestió dels censos que regula
aquest Reglament, l’Administració pública competent
per assignar el número que constitueixi el número d’i-
dentificació fiscal ha de comunicar amb periodicitat, com
a mínim trimestral, a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària el nom i els cognoms, el número d’identificació
fiscal i, si s’escau, el domicili a Espanya de les persones
a les quals assignin aquest número.

Article 15. Exclusió d’altres declaracions censals.

1. La presentació de les declaracions a què es refe-
reix aquest Reglament produeix els efectes propis de
la presentació de les declaracions relatives al comen-
çament, la modificació o el cessament en l’exercici de
les activitats econòmiques subjectes a l’impost sobre
el valor afegit.

2. La presentació d’aquestes declaracions censals
substitueix, així mateix, la presentació de l’informe d’alta
a l’índex d’entitats a efectes de l’impost sobre societats.

3. De la mateixa manera, en relació amb els sub-
jectes passius que resultin exempts de l’impost sobre
activitats econòmiques, la presentació de les declara-
cions censals que regula aquest Reglament substitueix
la presentació de les declaracions específiques de l’im-
post sobre activitats econòmiques.

Article 16. Substitució de la declaració d’alta pel docu-
ment únic electrònic en el cas de societats limitades
nova empresa.

Les societats en constitució que presentin el docu-
ment únic electrònic per fer telemàticament els seus
tràmits de constitució, d’acord amb el que preveuen la
Llei 7/2003, d’1 d’abril, de la societat limitada nova

empresa, i el Reial decret 682/2003, de 7 de juny, que-
den exonerades de l’obligació de presentar la declaració
censal d’alta que preveu aquest Reglament, sense per-
judici de la presentació posterior de les declaracions de
modificació i baixa que corresponguin en la mesura que
variï o hagi d’ampliar la informació i les circumstàncies
reflectides en aquest document únic electrònic.

Article 17. Accés a les dades que figuren en els censos.

Les persones o les entitats incloses en els censos
tributaris tenen dret a conèixer les dades a què es refereix
aquest Reglament, que figurin en aquells i que s’hi refe-
reixin, i poden so�icitar, a aquest efecte, que se’ls expe-
deixi el certificat corresponent. Sense perjudici d’això,
és aplicable a aquestes dades el que estableix l’article
113 de la Llei general tributària.

Disposició addicional única. Aplicació del Reglament
als territoris històrics del País Basc i a la Comunitat
Foral de Navarra.

1. El que disposa aquest Reglament s’ha d’entendre
sense perjudici dels règims tributaris forals de concert
o conveni econòmics, vigents als territoris històrics del
País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra, respec-
tivament.

2. Els obligats tributaris que tinguin el domicili fiscal
en el territori comú han de presentar les declaracions
censals a què es refereix aquest Reglament davant l’òr-
gan competent de l’Administració tributària de l’Estat,
sense perjudici de les obligacions que els siguin exigibles
per les administracions tributàries dels territoris històrics
del País Basc o de la Comunitat Foral de Navarra.

3. Els obligats tributaris que tinguin el domicili fiscal
en el territori basc o navarrès han de presentar aquestes
declaracions censals davant l’òrgan competent de l’Ad-
ministració tributària de l’Estat quan hagin de presentar
davant d’aquestes declaracions liquidacions periòdiques,
i els seus corresponents resums anuals, si s’escau, o
declaracions anuals que incloguin rendiments d’activitats
econòmiques, així com quan es tracti de subjectes pas-
sius de l’impost sobre activitats econòmiques que exer-
ceixin activitats econòmiques en el territori comú.

Disposició transitòria única. Dades que constin en els
censos.

1. Mentre no s’hagin produït variacions i sense per-
judici del que disposa l’apartat 2 següent, mantenen la
seva vigència les dades censals comunicades a l’Admi-
nistració tributària en aplicació del que estableix el Reial
decret 1041/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen
les declaracions censals que han de presentar a efectes
fiscals els empresaris, professionals i altres obligats tri-
butaris.

2. L’Agència Estatal d’Administració Tributària ha
d’incloure d’ofici en el Registre d’operadors intracomu-
nitaris els subjectes passius de l’impost sobre el valor
afegit que en els 12 mesos anteriors a l’entrada en vigor
d’aquest Reglament hagin fet lliuraments o adquisicions
intracomunitàries de béns subjectes a aquest tribut.

Disposició final única. Habilitació normativa.

El ministre d’Hisenda ha de dictar totes les dispo-
sicions que siguin necessàries per a l’aplicació del que
disposa aquest Reglament.


