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goITVUdgtrafico.org, do ficheiro coas altas de códigos
seguindo o formato indicado neste anexo.

Composición do código ITV

A asignación de códigos realízase por cotas, de manei-
ra que cada marca recibe un rango de códigos e encár-
gase de administralos. A composición do código consta
de tres posicións para identifica-la marca (p. e. OPEL é
OPE), segundo as siglas utilizadas pola OICA (Organiza-
ción Internacional de Constructores de Automóbiles),
catro posicións alfanuméricas para identifica-la clase de
vehículo que asigna o fabricante e por último un carácter
de control.

O procedemento de obtención do carácter de control
é o seguinte:

1.o Asignación a cada carácter alfanumérico do
valor que lle corresponda segundo a táboa seguinte:

Táboa 1

Car Valor Car Valor Car Valor Car Valor

0 0 A 10 K 20 U 30
1 1 B 11 L 21 V 31
2 2 C 12 M 22 W 32
3 3 D 13 N 23 X 33
4 4 E 14 O 24 Y 34
5 5 F 15 P 25 Z 35
6 6 G 16 Q 26
7 7 H 17 R 27
8 8 I 18 S 28
9 9 J 19 T 29

Exemplo:
CÓDIGO OPE1001

O P E 1 0 0 1
24 25 14 1 0 0 1

2.o Asignación a cada posición do factor de pon-
deración da táboa.

1.er díxito 7
2.o 6
3.o 5
4.o 4
5.o 3
6.o 2
7.o 1

Exemplo:
CÓDIGO OPE1001

O P E 1 0 0 1
7 6 5 4 3 2 1

3.o Suma dos productos dos valores numéricos
polos factores de ponderación.

Exemplo:
CÓDIGO OPE1001

O P E 1 0 0 1
Número asignado 24 25 14 1 0 0 1
× Ponderación = 7 6 5 4 3 2 1
= N.o Resultante 168+ 150+ 70+ 4+ 0+ 0+ 1 = 393

4.o División da suma entre 36 e obtención do resto:

393 : 36 = 10 Resto = 33

5.o Asignación ó resto do seu valor alfanumérico
segundo a táboa 1:

No exemplo = X
CÓDIGO OPE1001 + CARÁCTER CONTROL X

CÓDIGO COMPLETO = OPE1001X

Datos asociados a cada código ITV

Por cada código ITV utilizado, o fabricante deberá
remiti-la información que se indica a continuación nun
ficheiro de texto con campos de lonxitude fixa codificado
en ASCII (ISO latin 1):

Código ITV 8 CAR
Bastidor 11 CAR
Tipo 4 CAR
Marca 10 CAR
Modelo 22 CAR
Tara 6 NUM
Peso máximo 6 NUM
Prazas 3 CAR
Carburante 2 CAR
Cilindrada 6 NUM
Potencia fiscal 6 NUM
Potencia real 5 NUM
Emisións específicas de CO2 3 NUM

O código de ITV é alfanumérico de 8 caracteres coa
estructura descrita anteriormente.

Potencia fiscal: tres enteiros + punto + dous decimais.
Potencia real: tres enteiros + punto + un decimal.
Carburante: GA (gasolina), GO (gasóleo).
Cilindrada en centímetros cúbicos.
Emisións de CO2: numérico, taxa media de emisión

de dióxido de carbono en g/km.
Os campos tipo CAR encheranse con brancos pola

dereita. Os campos numéricos encheranse con brancos
pola esquerda.

XEFATURA DO ESTADO
24711 LEI 46/2002, do 18 de decembro, de reforma

parcial do imposto sobre a renda das persoas
físicas e pola que se modifican as leis dos
impostos sobre sociedades e sobre a renda de
non residentes. («BOE» 303, do 19-12-2002.)

JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

A política fiscal, como instrumento da política eco-
nómica do Goberno, debe servir para a consecución dos
obxectivos fundamentais en materia económica. Estes
obxectivos son o crecemento económico con creación
de emprego e a estabilidade, co fin de reduci-lo dife-
rencial de renda, cada vez menor, coa media do resto
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dos estados membros da Unión Europea e, deste modo,
alcanza-la converxencia real da economía española. Para
conseguir estes obxectivos os instrumentos básicos son
as reformas estructurais e a estabilidade orzamentaria.
Neste sentido, a reforma fiscal é unha reforma estructural
que coadxuva á consecución e ó mantemento da esta-
bilidade orzamentaria.

Unha vez consolidado o modelo do imposto sobre
a renda das persoas físicas, implantado pola Lei
40/1998, do 9 de decembro, faise preciso acometer
este novo proceso de reforma para adapta-lo imposto
á cambiante realidade da sociedade española e así
fomenta-lo aforro, o investimento e o emprego, atender
en maior medida as necesidades das familias e dos dis-
capacitados e facer fronte ós novos retos que supoñen
o envellecemento da poboación e a baixa natalidade,
todo iso co cumprimento dos compromisos previstos
no programa de estabilidade orzamentaria.

Coa experiencia acumulada no tempo transcorrido
desde a reforma de 1998 e tomando como referencia
o actual modelo de imposto, constituíuse, mediante reso-
lución da Secretaría de Estado de Facenda do 28 de
xaneiro de 2002, unha comisión para a proposta das
medidas de reforma necesarias.

Os traballos desta comisión, presentados o 3 de abril
de 2002, supoñen un referendo á necesidade da reforma
do imposto, xustifícana e deron lugar a un elevado núme-
ro de propostas que serviron de base ó Goberno para
a elaboración desta lei de reforma parcial.

Por outro lado, esta lei de reforma parcial ten como
antecedente o proceso reformador iniciado en 1996 e
continuado en 1998 e 2000, como materialización dos
compromisos políticos asumidos polo Goberno en cada
lexislatura.

II

Desde o 1 de xaneiro de 2002, o euro é a moeda
en doce dos quince estados da Unión Europea. Este feito
afecta directamente os deseños das políticas tributarias
nacionais relacionadas cos impostos directos, os cales
inciden sobre o custo de uso dos factores productivos,
a eficiencia económica e a consecución dos obxectivos
da política económica. Así, esta reforma é, en parte,
reflexo dos cambios que a nova realidade monetaria
europea supón para noso país.

Por outra parte, a aprobación da Lei 21/2001, do 27
de decembro, pola que se regulan as medidas fiscais
e administrativas do novo sistema de financiamento das
comunidades autónomas de réxime común e cidades
con estatuto de autonomía, configurou o novo marco
de corresponsabilidade fiscal e de competencias das
comunidades autónomas en relación co imposto sobre
a renda das persoas físicas.

Neste sentido, e sendo o imposto sobre a renda das
persoas físicas un tributo cedido parcialmente ás comu-
nidades autónomas, a presente reforma respecta tanto
as competencias normativas das comunidades autóno-
mas como o cumprimento do principio de suficiencia
financeira delas.

En definitiva, a reforma que se propón con esta lei
afecta o imposto sobre a renda das persoas físicas, o
imposto sobre sociedades e o imposto sobre a renda
de non residentes, como consecuencia da interrelación
existente entre eles, polo que a citada reforma abrangue,
exclusivamente, a imposición directa.

III

Esta lei está estructurada en tres capítulos, cada un
deles dedicados especificamente ós impostos que se
modifican, xunto coas correspondentes disposicións adi-
cionais, transitorias, derrogatoria e derradeiras.

No capítulo I lévase a cabo a reforma parcial da Lei
40/1998, reguladora do imposto sobre a renda das per-
soas físicas, nos termos que se indican a continuación.

A cuantificación da renda dispoñible, é dicir, a base
impoñible, e a cuantificación da renda gravable, isto é,
a base liquidable, modifícanse co obxecto de simplifica-la
aplicación do imposto e facer máis visible a percepción
da política tributaria dirixida a atender determinadas
situacións e ó logro de obxectivos concretos.

A familia ocupa un papel clave na presente reforma,
continuando así coa orientación iniciada en 1998. O
seu papel como institución fundamental de estabilidade
e cohesión da nosa sociedade ten, se cabe, un maior
recoñecemento nesta lei. Así, aténdese, en particular,
ás necesidades xurdidas de realidades tales como o des-
censo da natalidade, o envellecemento da poboación
e as situacións de discapacidade, ó mesmo tempo que
se estimula a incorporación da muller ó mercado laboral,
todo iso de acordo co espírito e os obxectivos propios
do «Plan Integral de Apoio á Familia», do Goberno.

Desta forma, procedeuse, no marco da nova reforma
do imposto, a incrementa-lo importe do mínimo persoal
e familiar, isto é, a parte da renda que, con carácter
xeral, o contribuínte destina a atende-las súas necesi-
dades e as dos seus descendentes, cunha especial aten-
ción ás familias numerosas. Igualmente, incorpóranse
novas reduccións na base impoñible, por fillos menores
de tres anos, por idade do propio contribuínte ou dos
seus ascendentes, por gastos de asistencia das persoas
maiores e por discapacidade, coas que se pretende ade-
cua-la carga tributaria ás situacións de dependencia. En
concreto, mellórase o tratamento fiscal da familia e das
situacións de discapacidade, aumentando, con carácter
xeral, os seus importes e incorporando unha nova reduc-
ción por asistencia, para, deste modo, atender en maior
medida as necesidades tanto do propio discapacitado
como das persoas das que dependen. Por outra parte,
e coa finalidade de compensa-los custos sociais e labo-
rais derivados da maternidade, agrégase un novo supos-
to de deducción en cota para as nais con fillos menores
de tres anos que traballen fóra do fogar.

Os rendementos do traballo melloran a súa tributa-
ción ó incrementarse o importe da reducción pola obten-
ción deste tipo de rendas e crearse dúas reduccións
específicas para estes rendementos.

A primeira é a reducción por prolongación da acti-
vidade laboral e a segunda é a establecida para facilita-la
mobilidade xeográfica dos traballadores, polo que se
segue reducindo a achega das rendas salariais ós ingre-
sos públicos respecto ás demais fontes de renda.

Dado que un dos obxectivos da reforma é continuar
no fomento do aforro previsional a longo prazo, créase
unha nova figura, os plans de previsión asegurados, o
réxime fiscal dos cales se equipara ó dos plans de pen-
sións individuais sempre que cumpran cunha serie de
requisitos que, esencialmente, coinciden cos esixidos ós
plans de pensións, o que, pola súa vez, permitirá que
as primas satisfeitas a estes novos contratos de seguro
poidan ser obxecto de reducción na base impoñible.

Nos rendementos do capital inmobiliario derivados
de vivendas en aluguer mellórase e simplifícase o cálculo
do rendemento neto, introducíndose un incentivo adi-
cional para incrementa-la oferta das vivendas arrendadas
e minora-lo prezo dos alugueres.

Nos rendementos do capital mobiliario realízanse
cambios que supoñen un avance no proceso de fomen-
ta-lo aforro a longo prazo, obxectivo que se persegue
mediante unha maior neutralidade e unha mellora na
súa tributación, o que se materializa nun incremento
das porcentaxes reductoras aplicables e unha diminución
do prazo que ha de transcorrer para a súa aplicación,
así como simplificando o seu réxime fiscal ó minora-lo
número das porcentaxes previstas.
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Na determinación do rendemento neto das activida-
des económicas modifícase o réxime de estimación
obxectiva coa adición de novas limitacións, como a rela-
tiva ó volume das compras, para adecuar en maior medi-
da o réxime fiscal ó tamaño da empresa, e a limitación
ás actividades económicas desenvolvidas no ámbito
territorial de aplicación do imposto. Para incrementa-la
neutralidade nas actividades económicas suprímese o
réxime de transparencia fiscal e modifícase o réxime
das entidades en atribución de rendas, co obxectivo de
obter maior información sobre as actividades realizadas
por estas entidades.

Nas ganancias e perdas patrimoniais destacan como
novidades máis importantes a minoración do tipo impo-
sitivo aplicable á base liquidable especial e a ausencia
de tributación polos reembolsos das participacións nos
fondos de investimento de que sexa titular o contribuínte,
sempre que o seu saldo se reinvista en participacións
doutros fondos.

A tarifa do imposto simplifícase e redúcese, diminuín-
dose a carga tributaria, para o cal se produce unha mino-
ración dos tipos da escala e do número de tramos.

Para facilita-la mobilidade internacional dos traballa-
dores e os correspondentes cambios de residencia de
España ó estranxeiro ou viceversa, simplifícase, en rela-
ción cos rendementos do traballo, o sistema de paga-
mentos á conta aplicable nestes supostos mediante o
mecanismo dunha comunicación do inmediato cambio
de residencia á Administración tributaria. Este sistema,
introducido en paralelo na Lei de imposto sobre a renda
dos non residentes, constitúe unha importante mellora
para os traballadores e os seus empregadores.

Por último, regúlase a posibilidade do envío de borra-
dores de declaración ós contribuíntes por parte da Admi-
nistración tributaria, como forma de facilita-la xestión
do imposto e co obxectivo de favorece-lo cumprimento
voluntario, prioridade básica da actividade da propia
Administración tributaria.

IV

O capítulo II dedícase ó imposto sobre sociedades,
e nel abórdase unha modificación parcial da Lei
43/1995, do 27 de decembro, centrada na supresión
do réxime especial de transparencia fiscal.

A desaparición do devandito réxime, xustificada por
razóns de neutralidade, supón a eliminación de toda
especialidade para as entidades con ingresos proceden-
tes de actividades profesionais, artísticas ou deportivas,
mentres que ás coñecidas como entidades de carteira
ou de simple posesión de bens se lles aplicará o novo
réxime especial das sociedades patrimoniais.

Estas sociedades patrimoniais tributarán aplicando o
establecido na normativa do imposto sobre a renda das
persoas físicas para a determinación e integración da
base impoñible, de tal forma que a base impoñible deste
tipo de entidades se dividirá en dúas, a parte xeral e
a parte especial, resultando de aplicación á primeira un
tipo do 40 por 100, e á segunda un tipo do 15 por 100,
sen realizar ningunha imputación ós seus socios.

Por outro lado, a eliminación do réxime de transpa-
rencia fiscal obriga a revisa-las remisións e referencias
a el, diseminadas ó longo do articulado da lei do imposto,
e á derrogación dalgunha delas. A adaptación de maior
alcance é a realizada en relación coas agrupacións de
interese económico españolas e europeas e as unións
temporais de empresas. Os anteriores réximes especiais
destes tres tipos de suxeitos pasivos, baseados na remi-
sión ó de transparencia fiscal, unifícanse agora nun novo
réxime para todos eles, no que se reproduce a mesma
regulación material que xa lles era aplicable ata agora.

Así mesmo, dedícanse dúas disposicións transitorias
á desaparición do réxime de transparencia fiscal. A pri-
meira delas contempla, tanto para a sociedade como
para os seus socios, a supervivencia das regras propias
do réxime xa derrogado con respecto ás bases impo-
ñibles obtidas polas devanditas entidades nos períodos
impositivos en que aínda estaba vixente. A segunda refí-
rese ás entidades que, ante o cambio normativo exposto,
completen a súa disolución e liquidación no prazo esta-
blecido para o efecto.

Por outro lado, e no que afecta ós suxeitos pasivos
do imposto que sexan partícipes de entidades en réxime
de atribución de rendas, efectúase unha remisión á regu-
lación xeral do devandito réxime contida na Lei
40/1998, reguladora do imposto sobre a renda das per-
soas físicas.

Finalmente, e dentro do réxime de consolidación fis-
cal, regúlanse os requisitos específicos que terán que
cumpri-los establecementos permanentes de entidades
non residentes en territorio español que accedan á con-
dición de entidade dominante dun grupo fiscal español.

V

No tocante á Lei do imposto sobre a renda de non
residentes, á que se refire o capítulo III, a reforma con-
tinúa as liñas xerais que xa incorporou a Lei 41/1998,
do 9 de decembro, do imposto sobre a renda de non
residentes e normas tributarias. Así, a reforma pretende
mellorar tecnicamente o texto anterior á vista da expe-
riencia que proporcionou a súa aplicación, ó mesmo tem-
po que se incorporan algunhas novidades que non esta-
ban expresamente reguladas con anterioridade. Todo iso
está orientado á consecución de tres obxectivos fun-
damentais: facilita-la internacionalización da empresa
española, tanto desde o punto de vista do investimento
como da mobilidade xeográfica do factor traballo, favo-
rece-la atracción de investimentos estranxeiros ós mer-
cados financeiros españois e mellora-los mecanismos de
control para evita-la fraude fiscal.

En materia de responsabilidade, modifícase a redac-
ción do precepto regulador deste aspecto para facilita-la
súa comprensión, ó mesmo tempo que se introduce un
suposto de responsabilidade solidaria dos representan-
tes dos contribuíntes que operen en España por medio
de establecemento permanente polas débedas tributa-
rias destes últimos.

A continuación, e polo que respecta ós aspectos rela-
tivos á determinación das rendas obtidas en territorio espa-
ñol que se someten ó imposto, introdúcense unha serie
de modificacións dirixidas a facilita-la súa aplicación.

Así, por un lado, suprímense algunhas das remisións
á normativa do imposto sobre a renda das persoas físicas
ou do imposto sobre sociedades ó mesmo tempo que
se desenvolven determinados conceptos. En particular,
pola súa importancia, pódense cita-los de canons, as
retribucións dos membros dos órganos de administra-
ción das entidades e as pensións.

Por outro lado, modifícase a regulación do denomi-
nado criterio do pagamento, acoutando a súa aplicación
ós supostos pretendidos mediante unha mellor concre-
ción do suposto de feito, evitándose definicións amplas.
Así, o criterio do pagador xa non aparece como un cri-
terio xeral con excepcións para determinadas rendas,
senón que unicamente será aplicable respecto das ren-
das para as que se estableza expresamente.

No que se refire ás rendas obtidas sen mediación
de establecemento permanente, introdúcese, como xa
se comentou, a posibilidade de que os contribuíntes do
imposto sobre a renda dos non residentes que cambien
de residencia e, en consecuencia, pasen a ser contri-
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buíntes do imposto sobre a renda das persoas físicas
ou viceversa, anticipen os efectos dese cambio en rela-
ción ás retencións soportadas sobre as súas rendas do
traballo por conta allea.

A continuación, establécense unha serie de dispo-
sicións relativas ás entidades en réxime de atribución
de rendas, as cales ata agora non tiñan un tratamento
delimitado neste imposto. O seu réxime xeral regúlase
no imposto sobre a renda das persoas físicas, polo que
se introducen nesta lei unicamente as especialidades
na forma de tributar das entidades en réxime de atri-
bución de rendas constituídas no estranxeiro, ás que
se fai contribuíntes do imposto en determinados supos-
tos, e dos partícipes non residentes de entidades en
atribución de rendas, tanto españolas como estranxeiras.

Por último, regúlase dunha maneira máis detallada
a como o facía a normativa anterior o réxime tributario
de determinadas rendas obtidas en España por non resi-
dentes no noso país que sexan residentes nun estado
membro da Unión Europea.

CAPÍTULO I

Imposto sobre a renda das persoas físicas

Introdúcense as seguintes modificacións na Lei
40/1998, do 9 de decembro, do imposto sobre a renda
das persoas físicas e outras normas tributarias:

Artigo primeiro. Modificación do artigo 3 «Configura-
ción como imposto cedido parcialmente ás comu-
nidades autónomas».

Modifícase o punto 2 do artigo 3, que queda redac-
tado nos seguintes termos:

«2. O alcance das competencias normativas
das comunidades autónomas no imposto sobre a
renda das persoas físicas, será o previsto no arti-
go 38 da Lei 21/2001, do 27 de decembro, pola
que se regulan as medidas fiscais e administrativas
do novo sistema de financiamento das comunida-
des autónomas de réxime común e cidades con
estatuto de autonomía.»

Artigo segundo. Modificación do artigo 7 «Rendas
exentas».

Modifícanse os parágrafos a), h), i) e n) do artigo 7,
que quedan redactados nos seguintes termos:

«a) As prestacións públicas extraordinarias por
actos de terrorismo e as pensións derivadas de
medallas e condecoracións concedidas por actos
de terrorismo. (...)»

«h) As prestacións familiares por fillo a cargo
reguladas no capítulo IX do título II do texto refun-
dido da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado
polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de
xuño, así como as pensións e os haberes pasivos
de orfandade percibidos dos réximes públicos da
Seguridade Social e clases pasivas e demais pres-
tacións públicas por situación de orfandade.

i) As cantidades percibidas de institucións
públicas con motivo do acollemento de persoas
con minusvalidez ou maiores de sesenta e cinco
anos e as axudas económicas outorgadas por ins-
titucións públicas a persoas cun grao de minus-
validez igual ou superior ó 65 por 100 ou maiores
de sesenta e cinco anos para financia-la súa estan-
cia en residencias ou centros de día, sempre que

o resto das súas rendas non excedan do dobre
do salario mínimo interprofesional.»

«n) As prestacións por desemprego recoñeci-
das pola respectiva entidade xestora cando se per-
ciban na modalidade de pagamento único estable-
cida no Real decreto 1044/1985, do 19 de xuño,
polo que se regula o aboamento da prestación por
desemprego na súa modalidade de pagamento úni-
co, co límite de 12.020,24 euros, sempre que as
cantidades percibidas se destinen ás finalidades e
nos casos previstos na citada norma.»

«O límite establecido no parágrafo anterior non
se aplicará no caso de prestacións por desemprego
percibidas por traballadores discapacitados que se
convertan en traballadores autónomos, nos termos
do artigo 31 da Lei 50/1998, do 30 de decembro,
de medidas fiscais, administrativas e da orde social.

A exención prevista no parágrafo primeiro estará
condicionada ó mantemento da acción ou parti-
cipación durante o prazo de cinco anos, no suposto
de que o contribuínte se integrase en sociedades
laborais ou cooperativas de traballo asociado, ou
ó mantemento, durante idéntico prazo, da activi-
dade, no caso do traballador autónomo.»

Artigo terceiro. Modificación do artigo 10 «Atribución
de rendas».

Modifícase o artigo 10, que quedará redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 10. Atribución de rendas.

1. As rendas correspondentes ás sociedades
civís, teñan ou non personalidade xurídica, herdan-
zas xacentes, comunidades de bens e demais enti-
dades a que se refire o artigo 33 da Lei 230/1963,
do 28 de decembro, xeral tributaria, atribuiránselles
ós socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes, res-
pectivamente, de acordo co establecido na sec-
ción 2.a do título VII desta lei.

2. O réxime de atribución de rendas non será
aplicable ás sociedades agrarias de transformación,
que tributarán polo imposto sobre sociedades.

3. As entidades en réxime de atribución de ren-
das non estarán suxeitas ó imposto sobre socie-
dades.»

Artigo cuarto. Modificación do artigo 13 «Período
impositivo inferior ó ano natural».

Modifícase o punto 2 do artigo 13, que quedará redac-
tado nos seguintes termos:

«2. En tal suposto o período impositivo termi-
nará e devengarase o imposto na data do falece-
mento.»

Artigo quinto. Modificación do artigo 14 «Imputación
temporal».

Modifícase o parágrafo h) do punto 2 do artigo 14,
que quedará redactado nos seguintes termos:

«h) Imputarase como rendemento de capital
mobiliario de cada período impositivo a diferencia
entre o valor liquidativo dos activos afectos á póliza
ó final e ó comezo do período impositivo naqueles
contratos de seguros de vida nos que o tomador
asuma o risco da investimento. O importe imputado
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minorará o rendemento derivado da percepción de
cantidades nestes contratos.

Non resultará de aplicación esta regra especial
de imputación temporal naqueles contratos nos
que concorra algunha das seguintes circunstancias:

A) Que non se outorgue ó tomador a facultade
de modifica-los investimentos afectos á póliza.

B) Que as provisións matemáticas se encon-
tren investidas en:

a) Accións ou participacións de institucións de
investimento colectivo, predeterminadas nos con-
tratos, sempre que se trate de institucións de inves-
timento colectivo adaptadas á Lei 46/1984, do 26
de decembro, reguladora das institucións de inves-
timento colectivo, ou amparadas pola Directiva
85/611/CEE, do Consello, do 20 de decembro
de 1985.

b) Conxuntos de activos reflectidos de forma
separada no balance da entidade aseguradora,
sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

A determinación dos activos integrantes de cada
un dos distintos conxuntos de activos separados
deberá corresponder, en todo momento, á entidade
aseguradora, que, para estes efectos, gozará de
plena liberdade para elixi-los activos con suxeición,
unicamente, a criterios xerais predeterminados rela-
tivos ó perfil de risco do conxunto de activos ou
a outras circunstancias obxectivas.

O investimento das provisións deberá efectuarse
nos activos aptos para o investimento das provi-
sións técnicas, recollidos no artigo 50 do Regu-
lamento de ordenación e supervisión dos seguros
privados, aprobado polo Real decreto 2486/1998,
do 20 de novembro, con excepción dos bens inmo-
bles e dereitos reais inmobiliarios.

Os investimentos de cada conxunto de activos
deberán cumpri-los límites de diversificación e dis-
persión establecidos, con carácter xeral, para os
contratos de seguro pola Lei 30/1995, do 8 de
novembro, de ordenación e supervisión dos segu-
ros privados, o seu regulamento, aprobado polo
Real decreto 2486/1998, do 20 de novembro, e
demais normas que se dicten en desenvolvemento
daquela.

Non obstante, entenderase que cumpren tales
requisitos aqueles conxuntos de activos que traten
de desenvolver unha política de investimento carac-
terizada por reproducir un determinado índice bol-
sista ou de renda fixa representativo dalgúns dos
mercados secundarios oficiais de valores da Unión
Europea.

O tomador unicamente terá a facultade de elixir,
entre os distintos conxuntos separados de activos,
en cáles debe investi-la entidade aseguradora a pro-
visión matemática do seguro, pero en ningún caso
poderá intervir na determinación dos activos con-
cretos nos que, dentro de cada conxunto separado,
se invisten tales provisións.

Nestes contratos, o tomador ou o asegurado
poderán elixir, de acordo coas especificacións da
póliza, entre as distintas institucións de investimen-
to colectivo ou conxuntos separados de activos,
expresamente designados nos contratos, sen que
poidan producirse especificacións singulares para
cada tomador ou asegurado.

As condicións a que se refire este parágrafo h)
deberanse cumprir durante toda a vixencia do con-
trato.»

Artigo sexto. Modificación do artigo 15 «Determina-
ción da base impoñible e liquidable».

Modifícase o artigo 15, que queda redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 15. Determinación da base impoñible e
liquidable.

1. A base impoñible do imposto estará cons-
tituída polo importe da renda dispoñible do con-
tribuínte, expresión da súa capacidade económica.

2. A base impoñible determinarase aplicando
os réximes previstos no artigo 45 desta lei.

3. Para a cuantificación da base impoñible pro-
cederase, nos termos previstos nesta lei, pola
seguinte orde:

1.o Determinarase a renda do período impo-
sitivo de acordo coas seguintes regras:

a) As rendas cualificaranse e cuantificaranse
de acordo coa súa orixe. Os rendementos netos
obteranse por diferencia entre os ingresos com-
putables e os gastos deducibles.

As ganancias e perdas patrimoniais determina-
ranse, con carácter xeral, por diferencia entre os
valores de transmisión e de adquisición.

b) Aplicaranse as reduccións sobre o rende-
mento íntegro ou neto que, se é o caso, corres-
pondan para cada unha das fontes de renda.

c) Procederase á integración e compensación
das diferentes rendas segundo a súa orixe.

2.o Minorarase a renda do período impositivo
no mínimo persoal e familiar establecido nesta lei,
en función das circunstancias persoais e familiares
do contribuínte.

3.o O resultado destas operacións dará lugar
á parte xeral e especial da base impoñible.

4. A base liquidable será o resultado de prac-
ticar na base impoñible, nos termos previstos nesta
lei, as reduccións por rendementos do traballo, pro-
longación da actividade laboral, mobilidade xeográ-
fica, coidado de fillos, idade, asistencia, discapa-
cidade, achegas e contribucións ós sistemas de pre-
visión social e pensións compensatorias, o cal dará
lugar ás bases liquidables xeral e especial.»

Artigo sétimo. Modificación do artigo 16 «Rendemen-
tos íntegros do traballo».

Un. Modifícase o artigo 16.2.a).4.a, que quedará
redactado nos seguintes termos:

«4.a As prestacións percibidas polos beneficia-
rios de contratos de seguros concertados con
mutualidades de previsión social, as achegas das
cales teñan podido ser, polo menos en parte, gasto
deducible para a determinación do rendemento
neto de actividades económicas, ou obxecto de
reducción na base impoñible do imposto.

No suposto de prestacións por xubilación e inva-
lidez derivadas dos devanditos contratos, integra-
ranse na base impoñible no importe da contía per-
cibida que exceda das achegas que non puidesen
ser obxecto de reducción ou minoración na base
impoñible do imposto, por incumpri-los requisitos
subxectivos previstos no parágrafo a) do punto 2
do artigo 48 desta lei.»
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Dous. Engádese un novo punto 6.a ó parágrafo a)
do artigo 16.2, que quedará redactado nos seguintes
termos:

«6.a As prestacións percibidas polos beneficia-
rios dos plans de previsión asegurados.»

Artigo oitavo. Modificación do artigo 17 «Rendemento
neto do traballo».

Modifícase o artigo 17, que queda redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 17. Porcentaxes de reducción aplicables
a determinados rendementos do traballo.

1. Os rendementos íntegros computaranse
aplicando, se é o caso, as porcentaxes de reducción
ós que se refiren o punto seguinte ou o artigo 76
bis desta lei.

2. Como regra xeral, os rendementos íntegros
computaranse na súa totalidade, agás que lles sexa
de aplicación algunha das reduccións seguintes:

a) O 40 por 100 de reducción, no caso de ren-
dementos que teñan un período de xeración supe-
rior a dous anos e que non se obteñan de forma
periódica ou recorrente, así como aqueles que se
cualifiquen regulamentariamente como obtidos de
forma notoriamente irregular no tempo.

O cómputo do período de xeración, no caso de
que estes rendementos se cobren de forma frac-
cionada, deberá ter en conta o número de anos
de fraccionamento, nos termos que regulamenta-
riamente se establezan.

No caso de que os rendementos deriven do exer-
cicio de opcións de compra sobre accións ou par-
ticipacións polos traballadores, a contía do rende-
mento sobre a que se aplicará a reducción do 40
por 100 non poderá supera-lo importe que resulte
de multiplica-lo salario medio anual do conxunto
dos declarantes no imposto sobre a renda das per-
soas físicas polo número de anos de xeración do
rendemento. Para estes efectos, cando se trate de
rendementos obtidos de forma notoriamente irre-
gular no tempo, tomaranse cinco anos.

Regulamentariamente fixarase a contía do sala-
rio medio anual, tendo en conta as estatísticas do
imposto sobre o conxunto dos contribuíntes nos
tres anos anteriores.

b) O 40 por 100 de reducción no caso das
prestacións establecidas no artigo 16.2.a) desta lei,
excluídas as previstas no punto 5.o, que se perciban
en forma de capital, sempre que transcorresen máis
de dous anos desde a primeira achega. O prazo
de dous anos non resultará esixible no caso de
prestacións por invalidez.

c) As reduccións previstas neste punto non se
aplicarán ás prestacións a que se refire o artigo
16.2.a) desta lei cando se perciban en forma de
renda, nin ás contribucións empresariais imputadas
que reduzan a base impoñible, de acordo co arti-
go 48 desta lei.

3. Os rendementos do traballo derivados das
prestacións obtidas en forma de renda polas per-
soas con minusvalidez correspondentes ás achegas
ás que se refire o artigo 48 bis desta lei, terán
dereito a unha reducción neste imposto de ata un
importe máximo de dúas veces o salario mínimo
interprofesional.

Tratándose de prestacións recibidas en forma
de capital polas persoas con minusvalidez corres-

pondentes ás achegas ás que se refire o artigo 48
bis desta lei, a reducción prevista no parágrafo b)
do punto anterior será do 50 por 100, sempre que
transcorresen máis de dous anos desde a primeira
achega.»

Artigo noveno. Modificación do artigo 18 «Reduc-
cións».

Modifícase o artigo 18, que queda redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 18. Rendemento neto do traballo.

1. O rendemento neto do traballo será o resul-
tado de diminuí-lo rendemento íntegro no importe
dos gastos deducibles.

2. Terán a consideración de gastos deducibles
exclusivamente os seguintes:

a) As cotizacións á Seguridade Social ou a
mutualidades xerais obrigatorias de funcionarios.

b) As detraccións por dereitos pasivos.
c) As cotizacións ós colexios de orfos ou enti-

dades similares.
d) As cotas satisfeitas a sindicatos e colexios

profesionais, cando a colexiación teña carácter obri-
gatorio, na parte que corresponda ós fins esenciais
destas institucións, e co límite que regulamenta-
riamente se estableza.

e) Os gastos de defensa xurídica derivados
directamente de litixios suscitados na relación do
contribuínte coa persoa da que percibe os rende-
mentos, co límite de 300 euros anuais.»

Artigo décimo. Modificación do artigo 20 «Rendemen-
tos íntegros do capital inmobiliario».

Modifícase o artigo 20, que queda redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 20. Rendementos íntegros do capital
inmobiliario.

1. Terán a consideración de rendementos ínte-
gros procedentes da titularidade de bens inmobles
rústicos e urbanos ou de dereitos reais que recaian
sobre eles, tódolos que se deriven do arrendamento
ou da constitución ou cesión de dereitos ou facul-
tades de uso ou desfrute sobre eles, calquera que
sexa a súa denominación ou natureza.

2. Computarase como rendemento íntegro o
importe que por tódolos conceptos se reciba do
adquirente, cesionario, arrendatario ou subarrenda-
tario, incluído, se é o caso, o correspondente a
todos aqueles bens cedidos co inmoble e excluído
o imposto sobre o valor engadido ou, se é o caso,
o imposto xeral indirecto canario.»

Artigo décimo primeiro. Modificación do artigo 21
«Gastos deducibles e reduccións».

Modifícase o artigo 21, que queda redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 21. Gastos deducibles e reduccións.

1. Para a determinación do rendemento neto,
deduciranse dos rendementos íntegros os gastos
seguintes:

a) Tódolos gastos necesarios para a obtención
dos rendementos. Consideraranse gastos necesa-
rios para a obtención dos rendementos, entre
outros, os seguintes:
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Os intereses dos capitais alleos investidos na
adquisición ou mellora do ben, dereito ou facultade
de uso e desfrute do que procedan os rendementos,
e demais gastos de financiamento.

Os tributos e recargas non estatais, así como as
taxas e recargas estatais, calquera que sexa a súa
denominación, sempre que incidan sobre os rende-
mentos computados ou sobre o ben ou dereito pro-
ductor deles e non teñan carácter sancionador.

Os saldos de dubidoso cobramento nas condi-
cións que se establezan regulamentariamente.

As cantidades devengadas por terceiros como
consecuencia de servicios persoais e os gastos de
reparación e conservación.

b) As cantidades destinadas á amortización do
inmoble e dos demais bens cedidos con el, sempre
que respondan á súa depreciación efectiva, nas
condicións que regulamentariamente se determi-
nen. Tratándose de inmobles, enténdese que a
amortización cumpre o requisito de efectividade se
non excede do resultado de aplica-lo 3 por 100
sobre o maior dos seguintes valores: o custo de
adquisición satisfeito ou o valor catastral, sen
incluí-lo valor do solo.

No suposto de rendementos derivados da titu-
laridade dun dereito ou facultade de uso ou des-
frute, será igualmente deducible en concepto de
depreciación, co límite dos rendementos íntegros,
a parte proporcional do valor de adquisición satis-
feito, nas condicións que regulamentariamente se
determinen.

Non obstante, o importe máximo deducible pola
totalidade dos gastos non poderá exceder da contía
dos rendementos íntegros.

2. Nos supostos de arrendamento de bens
inmobles destinados a vivenda, o rendemento neto
calculado consonte o disposto no punto anterior
reducirase nun 50 por 100.

3. Os rendementos netos cun período de xera-
ción superior a dous anos, así como os que se
cualifiquen regulamentariamente como obtidos de
forma notoriamente irregular no tempo, reduciran-
se nun 40 por 100.

O cómputo do período de xeración, no caso de
que estes rendementos se cobren de forma frac-
cionada, deberá ter en conta o número de anos
de fraccionamento, nos termos que regulamenta-
riamente se establezan.»

Artigo décimo segundo. Modificación do artigo 23
«Rendementos íntegros do capital mobiliario».

Un. Modifícase o punto 1 do artigo 23, que queda
redactado nos seguintes termos:

«1. Rendementos obtidos pola participación
nos fondos propios de calquera tipo de entidade.

a) Quedan incluídos dentro desta categoría os
seguintes rendementos, en diñeiro ou en especie:

1.o Os dividendos, primas de asistencia a xun-
tas e participacións nos beneficios de calquera tipo
de entidade.

2.o Os rendementos procedentes de calquera
clase de activos, agás a entrega de accións libe-
radas que, estatutariamente ou por decisión dos
órganos sociais, faculten para participar nos bene-
ficios, vendas, operacións, ingresos ou conceptos
análogos dunha entidade por causa distinta da
remuneración do traballo persoal.

3.o Os rendementos que se deriven da cons-
titución ou cesión de dereitos ou facultades de uso

ou desfrute, calquera que sexa a súa denominación
ou natureza, sobre os valores ou participacións que
representen a participación nos fondos propios da
entidade.

4.o Calquera outra utilidade, distinta das ante-
riores, procedente dunha entidade pola condición
de socio, accionista, asociado ou partícipe.

5.o A distribución da prima de emisión de
accións ou participacións. O importe obtido mino-
rará, ata a súa anulación, o valor de adquisición
das accións ou participacións afectadas e o exceso
que puidese resultar tributará como rendemento
do capital mobiliario.

b) Os rendementos íntegros a que se refire o
parágrafo anterior, en canto procedan de entidades
residentes en territorio español, multiplicaranse
polas seguintes porcentaxes:

140 por 100, con carácter xeral.
125 por 100, cando procedan das entidades a

que se refire o artigo 26.2 da Lei 43/1995, do 27
de decembro, do imposto sobre sociedades.

100 por 100, cando procedan das entidades a
que se refire o artigo 26.5 e 6 da Lei 43/1995,
do 27 de decembro, do imposto sobre sociedades,
e de cooperativas protexidas e especialmente pro-
texidas, reguladas pola Lei 20/1990, do 19 de
decembro, sobre réxime fiscal das cooperativas, da
distribución da prima de emisión e das operacións
descritas nos puntos 3.o e 4.o do parágrafo a)
anterior.

Aplicarase, en todo caso, esta porcentaxe ós ren-
dementos que correspondan a beneficios que tri-
butasen ós tipos previstos no punto 8 do artigo 26
da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do imposto
sobre sociedades. Para estes efectos, considerarase
que os rendementos percibidos proceden en pri-
meiro lugar dos devanditos beneficios.

Aplicarase, en todo caso, esta porcentaxe
do 100 por 100 ós rendementos que correspondan
a valores ou participacións adquiridas dentro dos
dous meses anteriores á data en que aqueles se
satisfixesen cando, con posterioridade a esta data,
dentro do mesmo prazo, se produza unha trans-
misión de valores homoxéneos.

No caso de valores ou participacións non admi-
tidos a negociación nalgún dos mercados secun-
darios oficiais de valores españois, o prazo será
dun ano.»

Dous. Engádese un novo punto 7 ó artigo 23, que
quedará redactado nos seguintes termos:

«7. Non se integrarán na renda do período
impositivo os dividendos e participacións en bene-
ficios a que se refiren os puntos 1.o e 2.o do pará-
grafo a) do punto 1 deste artigo, que procedan
de beneficios obtidos en períodos impositivos
durante os cales a entidade que os distribúe tri-
butase no réxime das sociedades patrimoniais.»

Artigo décimo terceiro. Modificación do artigo 24
«Gastos deducibles e reduccións».

Modifícase o punto 2 do artigo 24, que queda redac-
tado nos seguintes termos:

«2. Como regra xeral, os rendementos netos
computaranse na súa totalidade, agás que lles sexa
de aplicación algunha das reduccións seguintes:

a) Cando teñan un período de xeración superior
a dous anos, así como cando se cualifiquen regu-
lamentariamente como obtidos de forma notoria-
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mente irregular no tempo, reduciranse nun 40
por 100.

O cómputo do período de xeración, no caso de
que estes rendementos se cobren de forma frac-
cionada, deberá ter en conta o número de anos
de fraccionamento, nos termos que regulamenta-
riamente se establezan.

b) Os rendementos derivados de percepcións
de contratos de seguro de vida ou invalidez reci-
bidas en forma de capital reduciranse nos termos
previstos no artigo 76 bis desta lei.

Non obstante, no caso de percepcións derivadas
do exercicio do dereito de rescate parcial, só serán
aplicables as reduccións sinaladas no parágrafo
anterior ós rendementos derivados da primeira de
cada ano natural.

Esta reducción será compatible coa que proceda
como consecuencia da extinción do contrato.»

Artigo décimo cuarto. Modificación do artigo 28 «Nor-
mas para a determinación do rendemento neto en
estimación directa».

Modifícase a regra 1.a e engádese unha nova
regra 5.a ó artigo 28, que quedarán redactadas nos
seguintes termos:

«1.a Non terán a consideración de gasto dedu-
cible os conceptos a que se refire o artigo 14.2
da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do imposto
sobre sociedades, nin as achegas a mutualidades
de previsión social do propio empresario ou pro-
fesional, sen prexuízo do previsto no artigo 48 desta
lei.

Non obstante, terán a consideración de gasto
deducible as cantidades aboadas en virtude de con-
tratos de seguro, concertados con mutualidades
de previsión social por profesionais non integrados
no réxime especial da Seguridade Social dos tra-
balladores por conta propia ou autónomos, cando,
para efectos de lle dar cumprimento á obriga pre-
vista no punto 3 da disposición transitoria quinta
e na disposición adicional décimo quinta da Lei
30/1995, do 8 de novembro, de ordenación e
supervisión dos seguros privados, actúen como
alternativas ó réxime especial da Seguridade Social
mencionado, na parte que teña por obxecto a
cobertura de continxencias atendidas pola Segu-
ridade Social, co límite de 3.005 euros anuais.

5.a Terán a consideración de gasto deducible
para a determinación do rendemento neto en esti-
mación directa, as primas de seguro de enfermi-
dade satisfeitas polo contribuínte na parte corres-
pondente á súa propia cobertura e á do seu cónxuxe
e fillos menores de vintecinco anos que convivan
con el. O límite máximo de deducción será de 500
euros por cada unha das persoas sinaladas ante-
riormente.»

Artigo décimo quinto. Modificación do artigo 30 «Re-
duccións».

Modifícase o artigo 30, que queda redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 30. Reduccións.

Os rendementos netos cun período de xeración
superior a dous anos, así como aqueles se cua-
lifiquen regulamentariamente como obtidos de for-
ma notoriamente irregular no tempo, reduciranse
nun 40 por 100.

O cómputo do período de xeración, no caso de
que estes rendementos se cobren de forma frac-
cionada, deberá ter en conta o número de anos
de fraccionamento, nos termos que regulamenta-
riamente se establezan.»

Artigo décimo sexto. Modificación do artigo 31 «Con-
cepto».

Un. Modifícase o parágrafo a) do punto 3 do arti-
go 31, que queda redactado nos seguintes termos:

«a) En reduccións do capital. Cando a reduc-
ción de capital, calquera que sexa a súa finalidade,
dea lugar á amortización de valores ou participa-
cións, consideraranse amortizadas as adquiridas en
primeiro lugar, e o seu valor de adquisición dis-
tribuirase proporcionalmente entre os restantes
valores homoxéneos que permanezan no patrimo-
nio do contribuínte. Cando a reducción de capital
non afecte por igual a tódolos valores ou partici-
pacións propiedade do contribuínte, entenderase
referida ás adquiridas en primeiro lugar.

Cando a reducción de capital teña por finalidade
a devolución de achegas, o importe desta ou o
valor normal de mercado dos bens ou dereitos per-
cibidos minorará o valor de adquisición dos valores
ou participacións afectadas, de acordo coas regras
do parágrafo anterior, ata a súa anulación. O exceso
que puidese resultar integrarase como rendemento
do capital mobiliario procedente da participación
nos fondos propios de calquera tipo de entidade,
na forma prevista para a distribución da prima de
emisión, agás que a devandita reducción de capital
proceda de beneficios non distribuídos, caso en
que a totalidade das cantidades percibidas por este
concepto tributarán de acordo co previsto no pun-
to 1.o do artigo 23.1.a) desta lei. Para estes efec-
tos, considerarase que as reduccións de capital,
calquera que sexa a súa finalidade, afectan en pri-
meiro lugar a parte do capital social que non pro-
veña de beneficios non distribuídos, ata a súa anu-
lación.»

Dous. Modifícase o parágrafo f) do punto 5 do arti-
go 31, que queda redactado nos seguintes termos:

«f) As derivadas das transmisións de valores
ou participacións admitidos a negociación nalgún
dos mercados secundarios oficiais de valores defi-
nidos na Directiva 93/22/CEE do Consello, do 10
de maio de 1993, cando o contribuínte adquirise
valores homoxéneos dentro dos dous meses ante-
riores ou posteriores ás devanditas transmisións.»

Tres. Modifícase o parágrafo g) do punto 5 do arti-
go 31, que queda redactado nos seguintes termos:

«g) As derivadas das transmisións de valores
ou participacións non admitidos a negociación nal-
gún dos mercados secundarios oficiais de valores
definidos na Directiva 93/22/CEE do Consello,
do 10 de maio de 1993, cando o contribuínte adqui-
rise valores homoxéneos no ano anterior ou pos-
terior ás devanditas transmisións.

Nos casos previstos nos parágrafos f) e g) ante-
riores, as perdas patrimoniais integraranse a medi-
da que se transmitan os valores ou participacións
que permanezan no patrimonio do contribuínte.

O previsto nos parágrafos f) e g) non se aplicará
nas transmisións realizadas nos prazos ós que se
refiren os dous últimos parágrafos do artigo 23.1
desta lei.»
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Artigo décimo sétimo. Modificación do artigo 35 «Nor-
mas específicas de valoración».

Un. Modifícase o parágrafo a) do punto 1 do arti-
go 35, que queda redactado nos seguintes termos:

«a) Da transmisión a título oneroso de valores
admitidos a negociación nalgún dos mercados
secundarios oficiais de valores definidos na Direc-
tiva 93/22/CEE do Consello, do 10 de maio
de 1993, e representativos da participación en fon-
dos propios de sociedades ou entidades, a ganancia
ou perda computarase pola diferencia entre o seu
valor de adquisición e o valor de transmisión, deter-
minado pola súa cotización nos devanditos mer-
cados na data en que se produza aquela ou polo
prezo pactado cando sexa superior á cotización.

Para a determinación do valor de adquisición
deducirase o importe obtido pola transmisión dos
dereitos de subscrición.

Malia o disposto no parágrafo anterior, se o
importe obtido na transmisión dos dereitos de subs-
crición chegase a ser superior ó valor de adquisición
dos valores dos cales procedan tales dereitos, a
diferencia terá a consideración de ganancia patri-
monial para o transmitente, no período impositivo
en que se produza a transmisión.

Cando se trate de accións parcialmente libera-
das, o seu valor de adquisición será o importe real-
mente satisfeito polo contribuínte. Cando se trate
de accións totalmente liberadas, o valor de adqui-
sición tanto destas como das que procedan resul-
tará de reparti-lo custo total entre o número de
títulos, tanto os antigos como os liberados que
correspondan.»

Dous. Modifícase o parágrafo b) do punto 1 do arti-
go 35, que quedará redactado nos seguintes termos:

«b) Da transmisión a título oneroso de valores
non admitidos a negociación nalgún dos mercados
secundarios oficiais de valores definidos na Direc-
tiva 93/22/CEE do Consello, do 10 de maio
de 1993, e representativos da participación en fon-
dos propios de sociedades ou entidades, a ganancia
ou perda computarase pola diferencia entre o seu
valor de adquisición e o valor de transmisión.

Agás proba de que o importe efectivamente
satisfeito se corresponde co que terían convido as
partes independentes en condicións normais de
mercado, o valor de transmisión non poderá ser
inferior ó maior dos dous seguintes:

O teórico resultante do balance correspondente
ó último exercicio cerrado con anterioridade á data
do devengo do imposto.

O que resulte de capitalizar ó tipo do 20 por 100
a media dos resultados dos tres exercicios sociais
cerrados con anterioridade á data do devengo do
imposto. Para este último efecto, computaranse
como beneficios os dividendos distribuídos e as
asignacións a reservas, excluídas as de regulari-
zación ou de actualización de balances.

O valor de transmisión así calculado terase en
conta para determina-lo valor de adquisición dos
valores ou participacións que corresponda ó adqui-
rente.

O importe obtido pola transmisión de dereitos
de subscrición procedentes destes valores ou par-
ticipacións terá a consideración de ganancia patri-
monial para o transmitente no período impositivo
en que se produza a citada transmisión.

Cando se trate de accións parcialmente libera-
das, o seu valor de adquisición será o importe real-

mente satisfeito polo contribuínte. Cando se trate
de accións totalmente liberadas, o valor de adqui-
sición tanto destas como das que procedan resul-
tará de reparti-lo custo total entre o número de
títulos, tanto os antigos como os liberados que
correspondan.»

Tres. Modifícase o parágrafo c) do punto 1 do arti-
go 35, que quedará redactado nos seguintes termos:

«c) Da transmisión de valores ou participacións
no capital de sociedades patrimoniais, a ganancia
ou perda computarase pola diferencia entre o valor
de adquisición e de titularidade e o valor de trans-
misión daquelas.

Para tal efecto, o valor de adquisición e de titu-
laridade estimarase integrado:

Primeiro. Polo prezo ou cantidade desembol-
sada para a súa adquisición.

Segundo. Polo importe dos beneficios sociais
que, sen efectiva distribución, fosen obtidos pola
sociedade durante os períodos impositivos nos que
tributou no réxime de sociedades patrimoniais no
período de tempo comprendido entre a súa adqui-
sición e alleamento.

Terceiro. Tratándose de socios que adquiran
os valores con posterioridade á obtención dos bene-
ficios sociais, diminuirase o valor de adquisición
no importe dos dividendos ou participacións en
beneficios que procedan de períodos impositivos
durante os cales a entidade tivese a consideración
de sociedade patrimonial.

O valor de transmisión que se vai computar será,
como mínimo, o teórico resultante do último balan-
ce cerrado, unha vez substituído o valor neto con-
table dos activos polo valor que terían para efectos
do imposto sobre o patrimonio, ou polo seu valor
de mercado se fose inferior.

O disposto neste parágrafo entenderase sen
prexuízo da aplicación, cando proceda, do previsto
en materia de dereitos de subscrición nos dous
parágrafos anteriores.»

Artigo décimo oitavo. Modificación do artigo 36 «Rein-
vestimento nos supostos de transmisión de vivenda
habitual e de elementos afectos a actividades eco-
nómicas».

Modifícase o artigo 36, que queda redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 36. Reinvestimento nos supostos de
transmisión de vivenda habitual.

Poderán excluírse de gravame as ganancias
patrimoniais obtidas pola transmisión da vivenda
habitual do contribuínte, sempre que o importe total
obtido pola transmisión se reinvista na adquisición
dunha nova vivenda habitual nas condicións que
regulamentariamente se determinen.

Cando o importe reinvestido sexa inferior ó total
do percibido na transmisión, unicamente se excluirá
de tributación a parte proporcional da ganancia
patrimonial obtida que corresponda á cantidade
reinvestida.»

Artigo décimo noveno. Modificación do capítulo II «In-
tegración e compensación de rendas» do título II.

Modifícase o capítulo II, dándolles unha nova redac-
ción ós artigos 38 e 39, e engadindo un novo artigo 38
bis, que quedará redactado nos seguintes termos:
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«CAPÍTULO II

Integración e compensación de rendas

Artigo 38. Integración e compensación de rendas.

1. Para o cálculo da renda do período impo-
sitivo, as contías positivas ou negativas das rendas
do contribuínte integraranse e compensaranse de
acordo co previsto nesta lei.

2. A renda do período impositivo dividirase en
dúas partes, a parte xeral e a parte especial.

Artigo 38 bis. Integración e compensación de ren-
das na parte xeral da renda do período impo-
sitivo.

A parte xeral da renda do período impositivo
estará constituída pola totalidade da renda do con-
tribuínte, excluídas as ganancias e perdas patrimo-
niais previstas no artigo 39 desta lei, e será o resul-
tado de suma-los seguintes saldos:

a) O saldo resultante de integrar e compensar
entre si, sen ningunha limitación, en cada período
impositivo, os rendementos e as imputacións de
renda a que se refiren o título VII e o artigo 78
desta lei e o capítulo II do título VIII da Lei 43/1995,
do 27 de decembro, do imposto sobre sociedades.

b) O saldo positivo resultante de integrar e
compensar, exclusivamente entre si, en cada perío-
do impositivo, as ganancias e perdas patrimoniais,
excluídas as previstas no artigo seguinte.

Se o resultado da integración e compensación
a que se refire este parágrafo presentase saldo
negativo, o seu importe compensaríase co saldo
positivo das rendas previstas no parágrafo a) deste
artigo, obtido no mesmo período impositivo, co lími-
te do 10 por 100 do devandito saldo positivo.

Se trala devandita compensación quedase saldo
negativo, o seu importe compensaríase nos catro
anos seguintes na mesma orde establecida nos
parágrafos anteriores.

A compensación deberá efectuarse na contía
máxima que permita cada un dos exercicios seguin-
tes e sen que poida practicarse fóra do prazo de
catro anos mediante a acumulación a perdas patri-
moniais de exercicios posteriores.

Artigo 39. Integración e compensación de rendas
na parte especial da renda do período impositivo.

1. A parte especial da renda do período impo-
sitivo estará constituída polo saldo positivo que
resulte de integrar e compensar exclusivamente
entre si, en cada período impositivo, as ganancias
e perdas patrimoniais que se poñan de manifesto
con ocasión de transmisións de elementos patri-
moniais adquiridos ou de melloras realizadas neles
con máis dun ano de anticipación á data de trans-
misión, ou de dereitos de subscrición que corres-
pondan a valores adquiridos, así mesmo, coa mes-
ma anticipación.

2. Se o resultado da integración e compensa-
ción a que se refire o punto anterior presentase
saldo negativo, o seu importe só se poderá com-
pensar co positivo que se poña de manifesto duran-
te os catro anos seguintes.

A compensación deberá efectuarse na contía
máxima que permita cada un dos exercicios seguin-
tes e sen que poida practicarse fóra do prazo a
que se refire o parágrafo anterior mediante a acu-
mulación a perdas patrimoniais de exercicios pos-
teriores.»

Artigo vixésimo. Modificación do capítulo III «Mínimo
persoal e familiar» do título II.

Modifícase o capítulo III, dando nova redacción ó arti-
go 40 e engadindo dous novos artigos 40 bis e 40 ter,
que quedan redactados nos seguintes termos:

«CAPÍTULO III

Mínimo persoal e familiar

Artigo 40. Mínimo persoal e familiar.

O mínimo persoal e familiar de cada contribuínte
estará formado pola suma das contías que resulten
de acordo cos artigos 40 bis e 40 ter desta lei,
e aplicarase, en primeiro lugar, a reduci-la parte
xeral da renda do período impositivo, sen que esta
poida resultar negativa como consecuencia de tal
diminución. O remanente, se o houber, aplicarase
a reduci-la parte especial da renda do período impo-
sitivo, que tampouco poderá resultar negativa.

O resultado destas minoracións dará lugar á parte
xeral e especial da base impoñible, respectivamente.

Artigo 40 bis. Mínimo persoal.

Os contribuíntes poderán reducir en concepto
de mínimo persoal, con carácter xeral, a cantidade
de 3.400 euros anuais.

Artigo 40 ter. Mínimo por descendentes.

1. Os contribuíntes poderán reducir en con-
cepto de mínimo por descendentes, por cada un
deles solteiro menor de vintecinco anos ou dis-
capacitado calquera que sexa a súa idade, sempre
que conviva co contribuínte e non teña rendas
anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000
euros, a cantidade de:

1.400 euros anuais polo primeiro.
1.500 euros anuais polo segundo.
2.200 euros anuais polo terceiro.
2.300 euros anuais polo cuarto e seguintes.

Para estes efectos, asimilaranse ós descenden-
tes aquelas persoas vinculadas ó contribuínte por
razón de tutela e acollemento, nos termos previstos
na lexislación civil aplicable.

Entre outros casos, considerarase que conviven
co contribuínte os descendentes que, dependendo
del, estean internados en centros especializados.

2. Cando dous ou máis contribuíntes teñan
dereito á aplicación do mínimo previsto neste artigo
respecto dos mesmos descendentes, o seu importe
ratearase entre eles por partes iguais.

Non obstante, cando os contribuíntes teñan dis-
tinto grao de parentesco co descendente, a apli-
cación do mínimo corresponderá ós de grao máis
próximo, agás que estes non teñan rendas anuais,
excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros; nes-
te caso corresponderá ós do seguinte grao.

3. Non procederá a aplicación dos mínimos por
descendentes a que se refire o punto 1 anterior
cando as persoas que xeren o dereito a eles pre-
senten declaración por este imposto ou a comu-
nicación prevista no artigo 81 desta lei.

4. A determinación das circunstancias familia-
res que deben terse en conta para efectos do esta-
blecido neste artigo, realizarase atendendo á situa-
ción existente na data de devengo do imposto.

5. Malia o disposto no punto anterior, en caso
de falecemento dun descendente que xere o derei-
to a practica-la reducción prevista neste artigo, o
mínimo por descendentes será de 1.400 euros.»
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Artigo vixésimo primeiro. Modificación do artigo 42
«Operacións vinculadas».

Dáselle unha nova redacción ó punto 2 do artigo 42
nos seguintes termos:

«2. No caso de que a operación vinculada cu-
nha sociedade corresponda ó exercicio de activi-
dades económicas ou á prestación de traballo per-
soal por persoas físicas, estas deberán efectua-la
súa valoración nos termos previstos no artigo 16
da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do imposto
sobre sociedades, anteriormente citada, cando
impliquen un aumento dos seus ingresos.

Neste caso, tamén a entidade procederá a rea-
liza-la devandita valoración para efectos do imposto
sobre sociedades.

En todo caso, entenderase que a contrapresta-
ción efectivamente satisfeita coincide co valor nor-
mal de mercado nas operacións correspondentes
ó exercicio de actividades profesionais ou á pres-
tación de traballo persoal por persoas físicas a
sociedades nas que máis do 50 por 100 dos seus
ingresos procedan do exercicio de actividades pro-
fesionais, sempre que a entidade conte con medios
persoais e materiais para o desenvolvemento das
súas actividades.»

Artigo vixésimo segundo. Modificación do artigo 43
«Rendas en especie».

Modifícanse os parágrafos a), d) e f) do punto 2 do
artigo 43, que quedarán redactados nos termos seguintes:

«a) A entrega ós traballadores en activo, de
forma gratuíta ou por prezo inferior ó normal de
mercado, de accións ou participacións da propia
empresa ou doutras empresas do grupo de socie-
dades, na parte que non exceda, para o conxunto
das entregadas a cada traballador, de 12.000 euros
anuais, nas condicións que regulamentariamente
se establezan.

(...)

d) A utilización dos bens destinados ós servi-
cios sociais e culturais do persoal empregado.
Terán esta consideración, entre outros, os espacios
e locais, debidamente homologados pola Adminis-
tración pública competente, destinados polas
empresas ou empregadores a presta-lo servicio de
primeiro ciclo de educación infantil ós fillos dos
seus traballadores, así como a contratación deste
servicio con terceiros debidamente autorizados.

(...)

f) As primas ou cotas satisfeitas a entidades
aseguradoras para a cobertura de enfermidade,
cando se cumpran os seguintes requisitos e límites:

a’) Que a cobertura de enfermidade alcance ó
propio traballador, podendo tamén alcanzar ó seu
cónxuxe e descendentes.

b’) Que as primas ou cotas satisfeitas non exce-
dan de 500 euros anuais por cada unha das persoas
sinaladas no punto anterior. O exceso sobre a devan-
dita contía constituirá retribución en especie.»

Artigo vixésimo terceiro. Adición dun novo artigo 44
bis «Plans xerais de entrega de opcións de compra
sobre accións ou participacións».

Engádese un novo artigo 44 bis, que queda redactado
nos seguintes termos:

«Artigo 44 bis. Plans xerais de entrega de opcións
de compra sobre accións ou participacións.

O límite máximo de reducción previsto no ter-
ceiro parágrafo do artigo 17.2.a) desta lei dupli-
carase para os rendementos do traballo en especie,
derivados do exercicio de opcións de compra sobre
accións ou participacións polos traballadores, que
cumpran os seguintes requisitos:

1.o As accións ou participacións adquiridas
deberán manterse, polo menos, durante tres anos,
contados desde o exercicio da opción de compra.

2.o A oferta de opcións de compra deberá rea-
lizarse nas mesmas condicións a tódolos traballa-
dores da empresa, grupo ou subgrupos de empresa.»

Artigo vixésimo cuarto. Modificación do artigo 45
«Réximes de determinación da base impoñible».

Modifícase o punto 2 do artigo 45, que quedará redac-
tado nos seguintes termos:

«2. A determinación dos rendementos de acti-
vidades económicas levarase a cabo a través dos
seguintes réximes:

a) Estimación directa, que se aplicará como
réxime xeral, e que admitirá dúas modalidades:

A normal.
A simplificada. Esta modalidade aplicarase para

determinadas actividades económicas cun importe
neto de cifra de negocios, para o conxunto de acti-
vidades desenvolvidas polo contribuínte, que non
supere os 600.000 euros no ano inmediato ante-
rior, agás que renuncie á súa aplicación, nos termos
que regulamentariamente se establezan.

Nos supostos de renuncia ou exclusión da moda-
lidade simplificada do réxime de estimación directa,
o contribuínte determinará o rendemento neto de
tódalas súas actividades económicas pola moda-
lidade normal deste réxime durante os tres anos
seguintes, nas condicións que regulamentariamen-
te se establezan.

b) Estimación obxectiva de rendementos para
determinadas actividades económicas, que se regu-
lará regulamentariamente consonte as seguintes
normas:

1.a Os contribuíntes que reúnan as circunstan-
cias previstas nas normas reguladoras deste réxi-
me, determinarán os seus rendementos de acordo
con este, agás que renuncien á súa aplicación, nos
termos que regulamentariamente se establezan.

2.a O réxime de estimación obxectiva aplica-
rase conxuntamente cos réximes especiais estable-
cidos no imposto sobre o valor engadido ou no
imposto xeral indirecto canario, cando así se deter-
mine regulamentariamente.

3.a Este réxime non poderá ser aplicado polos
contribuíntes cando concorra calquera das seguin-
tes circunstancias, nas condicións que se estable-
zan regulamentariamente:

a’) Que determinen o rendemento neto dalgu-
nha actividade económica polo réxime de estima-
ción directa.

b’) Que o volume de rendementos íntegros no
ano inmediato anterior supere calquera dos seguin-
tes importes:

Para o conxunto das súas actividades económi-
cas, 450.000 euros anuais.

Para o conxunto das súas actividades agrícolas
e gandeiras, 300.000 euros anuais.



146 Sábado 11 xaneiro 2003 Suplemento núm. 2
r

Para estes efectos, só se computarán as ope-
racións que deban anotarse no libro rexistro de
vendas ou ingresos previsto no artigo 65.7 do Regu-
lamento deste imposto, aprobado polo Real decreto
214/1999, do 5 de febreiro, ou no libro rexistro
de ingresos previsto no artigo 40.1 do Regulamento
do imposto sobre o valor engadido, aprobado polo
Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro, e
as operacións polas que estean obrigados a emitir
e conservar facturas, de acordo co disposto no pun-
to 3 do artigo 2 do Real decreto 2402/1985, do 18
de decembro, polo que se regula o deber de expedir
e entregar factura que incumbe a empresarios e
profesionais.

Cando no ano inmediato anterior se iniciase unha
actividade, o volume de ingresos elevarase ó ano.

c’) Que o volume das compras en bens e ser-
vicios, excluídas as adquisicións de inmobilizado,
no exercicio anterior supere a cantidade de
300.000 euros anuais. No suposto de obras ou
servicios subcontratados, o importe deles terase
en conta para o cálculo deste límite.

Cando no ano inmediato anterior se iniciase unha
actividade, o volume de compras elevarase ó ano.

d’) Que as actividades económicas sexan
desenvolvidas, total ou parcialmente, fóra do ámbi-
to de aplicación do imposto ó que se refire o artigo 4
desta lei.

4.a O ámbito de aplicación do réxime de esti-
mación obxectiva fixarase, entre outros extremos,
ben pola natureza das actividades e cultivos, ben
por módulos obxectivos como o volume de ope-
racións, o número de traballadores, o importe das
compras, a superficie das explotacións ou os acti-
vos fixos utilizados, cos límites que, para o conxunto
de actividades desenvolvidas polo contribuínte, se
determinen regulamentariamente.

5.a Nos supostos de renuncia da estimación
obxectiva, o contribuínte determinará o rendemen-
to neto de tódalas súas actividades económicas
polo réxime de estimación directa durante os tres
anos seguintes, nas condicións que regulamenta-
riamente se establezan.»

Artigo vixésimo quinto. Modificación do capítulo VI
«Base liquidable» do título II.

Modifícase o capítulo VI, cunha nova redacción ós
artigos 46, 47 e 48, e adición de nove novos artigos,
46 bis, 46 ter, 46 quáter, 47 bis, 47 ter, 47 quáter,
47 quinquies, 48 bis e 48 ter, que queda redactado
nos seguintes termos:

«CAPÍTULO VI

Base liquidable

Artigo 46. Base liquidable xeral e especial.

1. A base liquidable xeral estará constituída
polo resultado de practicar na parte xeral da base
impoñible, exclusivamente e por esta orde, as
reduccións a que se refiren os artigos 46 bis, 46
ter, 46 quáter, 47, 47 bis, 47 ter, 47 quinquies,
48, 48 bis e 48 ter desta lei, sen que poida resultar
negativa como consecuencia das devanditas dimi-
nucións.

A base liquidable especial será o resultado de
diminuí-la parte especial da base impoñible no
remanente, se o houber, das reduccións previstas
no parágrafo anterior, sen que poida resultar nega-
tiva como consecuencia de tal diminución.

2. Se a base liquidable xeral resultase negativa,
o seu importe poderá ser compensado cos das
bases liquidables xerais positivas que se obteñan
nos catro anos seguintes.

A compensación deberá efectuarse na contía
máxima que permita cada un dos exercicios seguin-
tes e sen que poida practicarse fóra do prazo a
que se refire o parágrafo anterior mediante a acu-
mulación a bases liquidables xerais negativas de
anos posteriores.

Artigo 46 bis. Reducción por rendementos do
traballo.

1. Cando se obteñan rendementos netos do
traballo, a base impoñible reducirase nos seguintes
importes:

a) Contribuíntes con rendementos netos do tra-
ballo iguais ou inferiores a 8.200 euros: 3.500
euros anuais.

b) Contribuíntes con rendementos netos do tra-
ballo comprendidos entre 8.200,01 e 13.000
euros: 3.500 euros menos o resultado de multi-
plicar por 0,2291 a diferencia entre o rendemento
do traballo e 8.200 euros anuais.

c) Contribuíntes con rendementos netos do tra-
ballo superiores a 13.000 euros ou con rendas,
excluídas as exentas, distintas das do traballo supe-
riores a 6.500 euros: 2.400 euros anuais.

2. Esta reducción, incrementada, se é o caso,
de acordo co previsto nos artigos 46 ter e 46 quáter
seguintes, terá como límite máximo o importe dos
rendementos netos do traballo.

Artigo 46 ter. Reducción por prolongación da acti-
vidade laboral.

Os traballadores activos maiores de sesenta e
cinco anos que continúen ou prolonguen a acti-
vidade laboral, incrementarán nun 100 por 100
o importe da reducción prevista no artigo anterior.

Artigo 46 quáter. Reducción por mobilidade xeo-
gráfica.

Os contribuíntes desempregados inscritos na ofi-
cina de emprego que acepten un posto de traballo
que esixa o traslado da súa residencia habitual a
un novo municipio, nas condicións que regulamen-
tariamente se determinen, incrementarán nun 100
por 100 o importe da reducción prevista no artigo
46 bis desta lei.

Esta reducción aplicarase no período impositivo
no que se produza o cambio de residencia e no
seguinte.

Artigo 47. Reducción por coidado de fillos.

En concepto de coidado de fillos a base impo-
ñible reducirase en 1.200 euros anuais, por cada
descendente menor de tres anos, que xere dereito
á aplicación do mínimo por descendentes.

Nos supostos de adopción ou acollemento, tanto
preadoptivo como permanente, esta reducción
poderase practicar, con independencia da idade do
menor, no período impositivo en que se inscriba
no Rexistro Civil e nos dous seguintes. Cando a
inscrición non sexa necesaria, a reducción poderase
practicar no período impositivo en que se produza
a resolución xudicial ou administrativa correspon-
dente e nos dous seguintes.
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Artigo 47 bis. Reducción por idade.

1. Cando o contribuínte teña unha idade supe-
rior a sesenta e cinco anos, a base impoñible redu-
cirase en 800 euros anuais.

2. Por cada ascendente maior de sesenta e cin-
co anos ou discapacitado, calquera que sexa a súa
idade, que conviva co contribuínte e non teña ren-
das anuais, excluídas as exentas, superiores a
8.000 euros, a base impoñible reducirase en 800
euros anuais.

Artigo 47 ter. Reducción por asistencia.

1. En concepto de asistencia a base impoñible
reducirase en 1.000 euros anuais, cando o con-
tribuínte teña unha idade superior a setenta e cinco
anos.

2. Polo mesmo concepto e por cada ascenden-
te maior de setenta e cinco anos que cumpra os
requisitos previstos no punto 2 do artigo anterior,
a base impoñible reducirase en 1.000 euros anuais.

Artigo 47 quáter. Normas comúns para a aplica-
ción das reduccións por coidado de fillos, idade
e asistencia.

Para a determinación das reduccións previstas
nos artigos 47, 47 bis e 47 ter, teranse en conta
as seguintes normas:

1.a Cando dous ou máis contribuíntes teñan
dereito á aplicación das reduccións respecto dos
mesmos ascendentes ou descendentes, o seu
importe ratearase entre eles por partes iguais.

Non obstante, cando os contribuíntes teñan dis-
tinto grao de parentesco có ascendente ou des-
cendente, a aplicación da reducción corresponderá
ós de grao máis próximo, agás que estes non teñan
rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a
8.000 euros; neste caso corresponderá ós do
seguinte grao.

2.a Non procederá a aplicación destas reduc-
cións cando os ascendentes presenten declaración
por este imposto ou a solicitude de devolución pre-
vista no artigo 81 desta lei.

3.a A determinación das circunstancias per-
soais e familiares que deban terse en conta para
efectos do establecido nos artigos 47, 47 bis e 47
ter desta lei, realizarase atendendo á situación exis-
tente na data de devengo do imposto.

4.a Para a aplicación das reduccións por idade
e por asistencia correspondentes ós ascendentes
será necesario que estes convivan co contribuínte,
polo menos, a metade do período impositivo.

Considerarase que conviven co contribuínte os
ascendentes discapacitados que, dependendo del,
sexan internados en centros especializados.

Artigo 47 quinquies. Reduccións por discapaci-
dade.

Adicionalmente ás reduccións anteriores mino-
rarase a base impoñible nos seguintes supostos:

1. Reducción por discapacidade do contribuínte.
Os contribuíntes discapacitados reducirán a base

impoñible en 2.000 euros anuais. Esta reducción
será de 5.000 euros anuais se o grao de minus-
validez é igual ou superior ó 65 por 100.

2. Reducción por discapacidade de ascenden-
tes ou descendentes.

Por cada un dos descendentes que xere dereito
á aplicación do mínimo por descendentes a que
se refire o artigo 40 ter, ou dos ascendentes que

xere dereito á reducción por idade a que se refire
o punto 2 do artigo 47 bis, ambos desta lei, que
sexan discapacitados, calquera que sexa a súa ida-
de, a base impoñible reducirase en 2.000 euros
anuais. Esta reducción será de 5.000 euros anuais,
se o grao de minusvalidez é igual ou superior ó 65
por 100.

3. Reducción por discapacidade de traballado-
res activos.

Os contribuíntes discapacitados que obteñan
rendementos do traballo como traballadores acti-
vos reducirán a base impoñible en 2.800 euros
anuais.

Esta reducción será de 6.200 euros anuais para
os traballadores activos discapacitados que acre-
diten necesitar axuda de terceiras persoas ou mobi-
lidade reducida, ou un grao de minusvalidez igual
ou superior ó 65 por 100.

O importe máximo das reduccións que se prac-
ticarán na base impoñible por este concepto e pola
reducción por rendementos do traballo prevista no
artigo 46 bis desta lei, incrementada, se é o caso,
de acordo co sinalado nos artigos 46 ter e 46 quá-
ter, non poderá supera-la contía dos rendementos
netos do traballo.

4. Reducción por gastos de asistencia dos dis-
capacitados.

En concepto de gastos de asistencia, os con-
tribuíntes discapacitados que acrediten necesitar
axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida,
ou un grao de minusvalidez igual ou superior ó 65
por 100, reducirán a base impoñible en 2.000
euros anuais.

Por cada ascendente ou descendente que xere
o dereito á reducción prevista no punto 2 anterior,
e que acredite necesitar axuda de terceiras persoas
ou mobilidade reducida, ou un grao de minusvalidez
igual ou superior ó 65 por 100, a base impoñible
reducirase en 2.000 euros anuais.

5. Para a aplicación das reduccións previstas nos
puntos 1, 2 e 4 deste artigo teranse en conta os
requisitos previstos no artigo 47 quáter desta lei.

6. Para os efectos deste imposto, terán a con-
sideración de discapacitados os contribuíntes que
acrediten, nas condicións que regulamentariamen-
te se establezan, un grao de minusvalidez igual ou
superior ó 33 por 100.

En particular, considerarase acreditado un grao
de minusvalidez igual ou superior ó 33 por 100
no caso dos pensionistas da Seguridade Social que
teñan recoñecida unha pensión de incapacidade
permanente total, absoluta ou grande invalidez e
no caso dos pensionistas de clases pasivas que
teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou
retiro por incapacidade permanente para o servicio
ou inutilidade. Igualmente, considerarase acredita-
do un grao de minusvalidez igual ou superior ó 65
por 100 cando se trate de minusválidos cunha inca-
pacidade declarada xudicialmente, aínda que non
acade o devandito grao.

Artigo 48. Reduccións por achegas e contribu-
cións a sistemas de previsión social.

Poderán reducirse na base impoñible as seguin-
tes achegas e contribucións a sistemas de previsión
social:

1. As achegas realizadas polos partícipes a
plans de pensións, incluíndo as contribucións do
promotor que lle fosen imputadas en concepto de
rendemento do traballo.
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2. As achegas e contribucións a mutualidades
de previsión social que cumpran os seguintes requi-
sitos:

a) Requisitos subxectivos:

1.o As cantidades aboadas en virtude de con-
tratos de seguro concertados con mutualidades de
previsión social por profesionais non integrados nal-
gún dos réximes da Seguridade Social, na parte
que teña por obxecto a cobertura das continxencias
previstas no artigo 8.6 da Lei 8/1987, do 8 de
xuño, de regulación dos plans e fondos de pensións,
sempre que non tivesen a consideración de gasto
deducible para os rendementos netos de activida-
des económicas, nos termos que prevé o segundo
parágrafo da regra 1.a do artigo 28 desta lei.

2.o As cantidades aboadas en virtude de con-
tratos de seguro concertados con mutualidades de
previsión social por profesionais ou empresarios
individuais integrados en calquera dos réximes da
Seguridade Social, na parte que teña por obxecto
a cobertura das continxencias previstas no arti-
go 8.6 da Lei 8/1987, do 8 de xuño, de regulación
dos plans e fondos de pensións.

3.o As cantidades aboadas en virtude de con-
tratos de seguro concertados con mutualidades de
previsión social por traballadores por conta allea
ou socios traballadores, incluídas as contribucións
do promotor que lles fosen imputadas en concepto
de rendementos do traballo, cando se efectúen de
acordo co previsto na disposición adicional primeira
da Lei 8/1987, do 8 de xuño, de regulación dos
plans e fondos de pensións, con inclusión do
desemprego para os citados socios traballadores.

b) Os dereitos consolidados dos mutualistas só
poderán facerse efectivos nos supostos previstos,
para os plans de pensións, polo artigo 8.8 da Lei
8/1987, do 8 de xuño, de regulación dos plans
e fondos de pensións.

Se se dispuxese, total ou parcialmente, de tales
dereitos consolidados en supostos distintos, o con-
tribuínte deberá repoñe-las reduccións na base
impoñible indebidamente practicadas, mediante as
oportunas declaracións-liquidacións complementa-
rias, con inclusión dos xuros de demora. Pola súa
vez, as cantidades percibidas pola disposición anti-
cipada dos dereitos consolidados tributarán como
rendementos do capital mobiliario, agás que pro-
veñan dos contratos de seguro a que se refire o
punto 3.o do parágrafo a) deste punto 2, caso en
que tributarán como rendementos do traballo.

3. As primas satisfeitas ós plans de previsión
asegurados. Os plans de previsión asegurados defí-
nense como contratos de seguro que deben cum-
pri-los seguintes requisitos:

a) O contribuínte deberá se-lo tomador, asegu-
rado e beneficiario. Non obstante, no caso de fale-
cemento, poderá xerar dereito a prestacións nos
termos previstos na Lei 8/1987, do 8 de xuño,
de regulación dos plans e fondos de pensións.

b) As continxencias cubertas deberán ser, uni-
camente, as previstas no artigo 8.6 da Lei 8/1987,
do 8 de xuño, de regulación dos plans e fondos
de pensións, e deberán ter como cobertura prin-
cipal a de xubilación. Só se permitirá a disposición
anticipada, total ou parcial, nestes contratos nos
supostos previstos no artigo 8.8 da citada lei. Nos
devanditos contratos non será de aplicación o dis-
posto nos artigos 97 e 99 da Lei 50/1980, do 8
de outubro, de contrato de seguro.

c) Este tipo de seguros terá obrigatoriamente
que ofrecer unha garantía de xuro e utilizar técnicas
actuariais.

d) No condicionado da póliza farase constar
de forma expresa e destacada que se trata dun
plan de previsión asegurado. A denominación Plan
de Previsión Asegurado e a súa sigla quedan reser-
vadas ós contratos de seguro que cumpran os requi-
sitos previstos nesta lei.

e) Regulamentariamente estableceranse os
requisitos e condicións para a mobilización da pro-
visión matemática a outro plan de previsión ase-
gurado.

Nos aspectos non especificamente regulados
nos parágrafos anteriores e as súas normas de
desenvolvemento, o réxime financeiro e fiscal das
achegas, continxencias e prestacións destes con-
tratos rexerase pola normativa reguladora dos plans
de pensións, agás os aspectos financeiro-actuariais
das provisións técnicas correspondentes. En par-
ticular, os dereitos nun plan de previsión asegurado
non poderán ser obxecto de embargo, traba xudicial
ou administrativa ata o momento en que se cause
o dereito á prestación ou en que se fagan efectivos
nos supostos de enfermidade grave ou desemprego
de longa duración.

4. O conxunto das achegas anuais máximas
que poden dar dereito a reduci-la base impoñible
realizadas ós sistemas de previsión social previstos
nos puntos 1, 2 e 3 anteriores, incluíndo, se é o
caso, as que fosen imputadas polos promotores,
non poderán exceder das cantidades previstas no
artigo 5.3 da Lei 8/1987, do 8 de xuño, de regu-
lación dos plans e fondos de pensións.

As prestacións percibidas tributarán na súa inte-
gridade sen que en ningún caso poidan minorarse
nas contías correspondentes ós excesos das ache-
gas e contribucións.

5. Os límites destas reduccións serán:

a) 8.000 euros anuais para a suma das ache-
gas a plans de pensións, mutualidades de previsión
social e os plans de previsión asegurados previstos
no punto 3 anterior, realizadas polos partícipes,
mutualistas ou asegurados.

Non obstante, no caso de partícipes, mutualistas
ou asegurados maiores de cincuenta e dous anos,
o límite anterior incrementarase en 1.250 euros
adicionais por cada ano de idade do partícipe,
mutualista ou asegurado que exceda de cincuenta
e dous, e co límite máximo de 24.250 euros para
partícipes, mutualistas ou asegurados de sesenta
e cinco anos ou máis.

Para estes efectos, non se computarán as con-
tribucións empresariais a que se refire o parágra-
fo b) seguinte.

b) As cantidades previstas no parágrafo a)
anterior, para as contribucións empresariais reali-
zadas polos promotores de plans de pensións de
emprego ou mutualidades de previsión social que
actúen como instrumento de previsión social
empresarial a favor dos partícipes ou mutualistas
e imputadas a eles.

As achegas propias que o empresario individual
realice a mutualidades de previsión social ou a
plans de pensións de emprego dos que, pola súa
vez, sexa promotor e partícipe ou mutualista enten-
deranse incluídas dentro deste mesmo límite.

6. Os partícipes, mutualistas ou asegurados
que efectuasen achegas ós sistemas de previsión
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social a que se refire este artigo, poderán reducir
nos cinco exercicios seguintes as cantidades ache-
gadas, incluíndo, se é o caso, as achegas do pro-
motor que lles fosen imputadas, que non puidesen
ser obxecto de reducción na base impoñible por
insuficiencia desta. Esta regra non resultará de apli-
cación ás achegas e contribucións que excedan
dos límites máximos previstos nos puntos 4 e 5
anteriores.

7. Con independencia das reduccións realiza-
das de acordo cos límites anteriores, os contribuín-
tes cun cónxuxe que non obteña rendas que haxa
que integrar na base impoñible, ou que as obteña
en contía inferior a 8.000 euros anuais, poderán
reducir na base impoñible as achegas realizadas
a plans de pensións, a mutualidades de previsión
social e a plans de previsión asegurados dos que
sexa partícipe, mutualista ou titular o devandito
cónxuxe, co límite máximo de 2.000 euros anuais.

Estas achegas non estarán suxeitas ó imposto
sobre sucesións e doazóns.

Artigo 48 bis. Reduccións por achegas e contri-
bucións a plans de pensións, mutualidades de
previsión social e plans de previsión asegurados
constituídos a favor de persoas con minusva-
lidez.

1. As achegas realizadas a plans de pensións
a favor de persoas cun grao de minusvalidez igual
ou superior ó 65 por 100, de acordo co previsto
na disposición adicional décimo sétima desta lei,
poderán ser obxecto de reducción na base impo-
ñible cos seguintes límites máximos:

a) As achegas anuais realizadas a plans de pen-
sións a favor de persoas con minusvalidez coas
que exista relación de parentesco ou titoría, co lími-
te de 8.000 euros anuais.

Iso sen prexuízo das achegas que poidan realizar
ós seus propios plans de pensións, de acordo cos
límites establecidos no artigo 48 desta lei.

b) As achegas anuais realizadas polas persoas
minusválidas partícipes, co límite de 24.250 euros
anuais.

O conxunto das reduccións practicadas por tóda-
las persoas que realicen achegas a favor dun mes-
mo minusválido, incluídas as do propio minusválido,
non poderá exceder de 24.250 euros anuais. Para
estes efectos, cando concorran varias achegas a
favor do minusválido, deberán ser obxecto de
reducción, en primeiro lugar, as achegas realizadas
polo propio minusválido, e só se estas non alcanzan
o límite de 24.250 euros sinalado poderán ser
obxecto de reducción as achegas realizadas por
outras persoas ó seu favor na base impoñible des-
tas, de forma proporcional, sen que, en ningún caso,
o conxunto das reduccións practicadas por tódalas
persoas que realizan achegas a favor dun mesmo
minusválido poida exceder de 24.250 euros.

2. O réxime regulado neste artigo tamén será
de aplicación ás achegas a mutualidades de pre-
visión social e prestacións delas, a favor de minus-
válidos que cumpran os requisitos previstos na dis-
posición adicional décimo sétima desta lei, e ás
primas satisfeitas ós plans de previsión asegurados
e as prestacións destes que cumpran os requisitos
previstos no artigo 48 e na disposición adicional
décimo sétima desta lei. En tal caso, os límites esta-
blecidos no punto 1 anterior serán conxuntos para
as achegas a plans de pensións, mutualidades de
previsión social e plans de previsión asegurados.

A disposición de dereitos consolidados destas
mutualidades de previsión social en supostos dis-
tintos dos previstos na citada disposición adicional
décimo sétima terá as consecuencias previstas no
artigo 48.2.b), segundo parágrafo, desta lei.

3. As achegas ós plans de pensións, mutua-
lidades de previsión social e ós plans de previsión
asegurados constituídos a favor de persoas con
minusvalidez, realizadas polas persoas ás que se
refire o punto 1 da disposición adicional décimo
sétima desta lei, non estarán suxeitas ó imposto
sobre sucesións e doazóns.
Artigo 48 ter. Reduccións por pensións compen-

satorias.
As pensións compensatorias a favor do cónxuxe

e as anualidades por alimentos, con excepción das
fixadas en favor dos fillos do contribuínte, satisfeitas
ambas por decisión xudicial, poderán ser obxecto
de reducción na base impoñible.»

Artigo vixésimo sexto. Modificación do artigo 50 «Es-
cala xeral do imposto».

Modifícase o artigo 50, que queda redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 50. Escala xeral do imposto.
1. A base liquidable xeral será gravada ós tipos

que se indican na seguinte escala:

Resto base
liquidable

—
Ata euros

Base liquidable
—

Ata euros

Cota íntegra
—

Euros

Tipo aplicable
—

Porcentaxe

0 0 4.000 9,06
4.000 362,40 9.800 15,84

13.800 1.914,72 12.000 18,68
25.800 4.156,32 19.200 24,71
45.000 8.900,64 En diante 29,16

2. Entenderase por tipo medio de gravame
estatal o derivado de multiplicar por 100 o cociente
resultante de dividi-la cota obtida pola aplicación
da escala prevista no punto anterior pola base liqui-
dable xeral. O tipo medio de gravame estatal expre-
sarase con dous decimais.»

Artigo vixésimo sétimo. Modificación do artigo 53 «Ti-
pos de gravame especiais».

Modifícase o artigo 53, que quedará redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 53. Tipos de gravame especiais.
1. A base liquidable especial gravarase ó tipo

do 9,06 por 100.
2. A base liquidable especial dos contribuíntes

a que se refire o artigo 9, puntos 2 e 3, desta
lei, gravarase ó tipo do 15 por 100.»

Artigo vixésimo oitavo. Modificación do artigo 55 «De-
duccións».

O parágrafo b) do número 1.o do punto 4 do artigo 55
da Lei 40/1998 quedará redactado nos seguintes termos:

«b) Tamén aplicarán a presente deducción os
contribuíntes que manteñan a súa residencia habi-
tual en Ceuta ou Melilla durante un prazo non infe-
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rior a tres anos, nos períodos impositivos iniciados
con posterioridade ó final dese prazo, polas rendas
obtidas fóra das devanditas cidades cando, polo
menos, unha terceira parte do patrimonio neto do
contribuínte, determinado conforme a normativa
reguladora do imposto sobre o patrimonio, estea
situado nas devanditas cidades.

A contía máxima das rendas, obtidas fóra das
devanditas cidades, que pode acollerse a esta
deducción será o importe neto dos rendementos
e ganancias e perdas patrimoniais obtidos nas
devanditas cidades.»

Artigo vixésimo noveno. Modificación do artigo 59
«Residencia habitual no territorio dunha comunidade
autónoma».

Modifícase o número 2.o do punto 1 do artigo 59,
que queda redactado nos seguintes termos:

«2.o Cando non fose posible determina-la per-
manencia a que se refire o punto 1.o anterior, con-
sideraranse residentes no territorio da comunidade
autónoma onde teñan o seu principal centro de
intereses. Considerarase como tal o territorio onde
obteñan a maior parte da base impoñible do impos-
to sobre a renda das persoas físicas, determinada
polos seguintes compoñentes de renda:

a) Rendementos do traballo, que se entenderán
obtidos onde radique o centro de traballo respec-
tivo, se existe.

b) Rendementos do capital inmobiliario e
ganancias patrimoniais derivados de bens inmo-
bles, que se entenderán obtidos no lugar en que
radiquen estes.

c) Rendementos derivados de actividades eco-
nómicas, xa sexan empresariais ou profesionais,
que se entenderán obtidos onde radique o centro
de xestión de cada unha delas.»

Artigo trixésimo. Modificación do artigo 61 «Escala
autonómica ou complementaria do imposto».

Modifícase o artigo 61, que quedará redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 61. Escala autonómica ou complementa-
ria do imposto.

1. A base liquidable xeral será gravada ós tipos
da escala autonómica do imposto que, conforme
o previsto na Lei 21/2001, do 27 de decembro,
pola que se regulan as medidas fiscais e adminis-
trativas do novo sistema de financiamento das
comunidades autónomas de réxime común e cida-
des con estatuto de autonomía, fosen aprobadas
pola comunidade autónoma.

De a comunidade autónoma non ter aprobada
a escala a que se refire o parágrafo anterior será
aplicable a seguinte escala complementaria:

Resto base
liquidable

—
Ata euros

Base liquidable
—

Ata euros

Cota íntegra
—

Euros

Tipo aplicable
—

Porcentaxe

0 0 4.000 5,94
4.000 237,60 9.800 8,16

13.800 1.037,28 12.000 9,32
25.800 2.155,68 19.200 12,29
45.000 4.515,36 En diante 15,84

2. Entenderase por tipo medio de gravame
autonómico ou complementario, o derivado de mul-
tiplicar por 100 o cociente resultante de dividi-la
cota obtida pola aplicación da escala prevista no
punto anterior pola base liquidable xeral.

O tipo medio de gravame autonómico expresa-
rase con dous decimais.»

Artigo trixésimo primeiro. Modificación do artigo 65
«Cota diferencial».

Modifícase o artigo 65, que quedará redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 65. Cota diferencial.

A cota diferencial será o resultado de minora-la
cota líquida total do imposto, que será a suma das
cotas líquidas, estatal e autonómica, nos seguintes
importes:

a) As deduccións por dobre imposición de divi-
dendos e por dobre imposición internacional pre-
vistas nos artigos 66 e 67 desta lei.

b) As retencións, os ingresos á conta e os paga-
mentos fraccionados previstos nesta lei e nas súas
normas regulamentarias de desenvolvemento.

c) As deduccións a que se refiren o artigo 75.8
e o artigo 76.4 desta lei.

d) Cando o contribuínte adquira a súa condi-
ción por cambio de residencia, as retencións e
ingresos á conta a que se refire o punto 8 do arti-
go 82 desta lei, así como as cotas satisfeitas do
imposto sobre a renda de non residentes e deven-
gadas durante o período impositivo en que se pro-
duza o cambio de residencia.»

Artigo trixésimo segundo. Modificación do artigo 66
«Deducción por dobre imposición de dividendos».

Modifícase o punto 1 do artigo 66, que queda redac-
tado nos seguintes termos:

«1. Deduciranse os importes que resulten de
aplica-las porcentaxes que a continuación se indi-
can, cando se trate dos rendementos a que se refire
o punto 1 do artigo 23 desta lei:

40 por 100, con carácter xeral.
25 por 100 cando, de acordo co citado precepto,

procedese multiplica-lo rendemento pola porcen-
taxe do 125 por 100.

0 por 100 cando, de acordo co citado precepto,
procedese multiplica-lo rendemento pola porcen-
taxe do 100 por 100.

Para a deducción por dobre imposición corres-
pondente ós retornos das cooperativas protexidas
e especialmente protexidas, reguladas pola Lei
20/1990, do 19 de decembro, sobre réxime fiscal
das cooperativas, atenderase ó disposto no arti-
go 32 da devandita lei.»

Artigo trixésimo terceiro. Modificación do artigo 67
«Deducción por dobre imposición internacional».

Modifícase o artigo 67, que queda redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 67. Deducción por dobre imposición inter-
nacional.

1. Cando entre as rendas do contribuínte figu-
ren rendementos ou ganancias patrimoniais obti-
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dos e gravados no estranxeiro, deducirase a menor
das cantidades seguintes:

a) O importe efectivo do satisfeito no estranxei-
ro por razón dun imposto de natureza idéntica ou
análoga a este imposto ou ó imposto sobre a renda
de non residentes sobre os devanditos rendemen-
tos ou ganancias patrimoniais.

b) O resultado de aplica-lo tipo medio efectivo
de gravame á parte de base liquidable gravada no
estranxeiro.

2. Para estes efectos, o tipo medio efectivo de
gravame será o resultado de multiplicar por 100
o cociente obtido de dividi-la cota líquida total pola
base liquidable. Para tal fin, deberase diferencia-lo
tipo de gravame que corresponda ás rendas que
deban integrarse na parte xeral ou especial da base
impoñible, segundo proceda. O tipo de gravame
expresarase con dous decimais.

3. Cando se obteñan rendas no estranxeiro a
través dun establecemento permanente practica-
rase a deducción por dobre imposición internacio-
nal prevista neste artigo, e en ningún caso resultará
de aplicación o procedemento de eliminación da
dobre imposición previsto no artigo 20 ter da Lei
43/1995, do 27 de decembro, do imposto sobre
sociedades.»

Artigo trixésimo cuarto. Adición dun novo artigo 67
bis «Deducción por maternidade».

Engádese un novo artigo 67 bis coa seguinte redac-
ción:

«Artigo 67 bis. Deducción por maternidade.

1. As mulleres con fillos menores de tres anos
con dereito á aplicación do mínimo por descen-
dentes previsto no artigo 40 ter desta lei, que rea-
licen unha actividade por conta propia ou allea pola
cal estean dadas de alta no réxime correspondente
da Seguridade Social ou mutualidade, poderán
minora-la cota diferencial deste imposto ata en
1.200 euros anuais por cada fillo menor de tres
anos.

Nos supostos de adopción ou acollemento, tanto
preadoptivo como permanente, a deducción pode-
rase practicar, con independencia da idade do
menor, durante os tres anos seguintes á data da
inscrición no Rexistro Civil.

Cando a inscrición non sexa necesaria, a deduc-
ción poderase practicar durante os tres anos pos-
teriores á data da resolución xudicial ou adminis-
trativa que a declare.

En caso de falecemento da nai, ou cando a garda
e custodia se atribúa de forma exclusiva ó pai ou,
se é o caso, a un titor, sempre que cumpra os
requisitos previstos neste artigo, este terá dereito
á práctica da deducción pendente.

2. A deducción calcularase de forma propor-
cional ó número de meses en que se cumpran de
forma simultánea os requisitos previstos no punto 1
anterior, e terá como límite para cada fillo as coti-
zacións e cotas totais á Seguridade Social e mutua-
lidades devengadas en cada período impositivo con
posterioridade ó nacemento ou adopción.

Para efectos do cálculo deste límite computa-
ranse as cotizacións e cotas polos seus importes
íntegros, sen tomar en consideración as bonifica-
cións que puidesen corresponder.

3. Poderáselle solicitar á Axencia Estatal de
Administración Tributaria o aboamento da deduc-

ción de forma anticipada. Nestes supostos, non se
minorará a cota diferencial do imposto.

4. Regulamentariamente regularanse o procede-
mento e as condicións para ter dereito á práctica
desta deducción, así como os supostos en que se
poida solicitar de forma anticipada o seu aboamento.»

Artigo trixésimo quinto. Modificación do artigo 68 «tri-
butación conxunta».

Modifícase o punto 3 do artigo 68, que queda redac-
tado nos seguintes termos:

«3. A determinación dos membros da unidade
familiar realizarase atendendo á situación existente
o 31 de decembro de cada ano.»

Artigo trixésimo sexto. Modificación do artigo 70
«Normas aplicables na tributación conxunta».

Modifícase o punto 2 do artigo 70 que queda redac-
tado nos seguintes termos:

«2. Os importes e límites cuantitativos estable-
cidos para efectos da tributación individual, apli-
caranse en idéntica contía na tributación conxunta,
sen que proceda a súa elevación ou multiplicación
en función do número de membros da unidade
familiar.

Non obstante:

1.o Os límites máximos de reducción na base
impoñible previstos no punto 5 do artigo 48 desta
lei serán aplicados individualmente por cada par-
tícipe ou mutualista integrado na unidade familiar.

2.o Na primeira das modalidades de unidade
familiar do artigo 68 desta lei, o mínimo persoal
previsto no artigo 40 bis desta lei será de 3.400
euros por cada un dos cónxuxes.

Para a aplicación das reduccións por idade e
asistencia, así como as reduccións por discapaci-
dade establecidas nos puntos 1 e 4 do artigo 47
quinquies desta lei, teranse en conta as circuns-
tancias persoais de cada un dos cónxuxes integra-
dos na unidade familiar.

3.o Na segunda das modalidades de unidade
familiar do artigo 68 desta lei, o mínimo persoal
previsto no artigo 40 bis desta lei será de 5.550
euros. Cando o contribuínte conviva co pai ou coa
nai dalgún dos fillos que forman parte da súa uni-
dade familiar, o mínimo persoal será o previsto no
artigo 40 bis desta lei.

4.o En ningún caso procederá a aplicación do
mínimo persoal polos fillos, sen prexuízo da contía
que proceda polo mínimo por descendentes e polas
reduccións por coidado de fillos ou discapacidade.»

Artigo trixésimo sétimo. Modificación da sec-
ción 2.a «Imputacións no réxime de transparencia fis-
cal» do título VII.

Modifícase a sección 2.a, dando nova redacción ós
artigos 72, 73 e 74, e engadindo un novo artigo 74
bis, que queda redactada nos seguintes termos:

«SECCIÓN 2.a ENTIDADES EN RÉXIME DE ATRIBUCIÓN
DE RENDAS

Artigo 72. Entidades en réxime de atribución de
rendas.
Terán a consideración de entidades en réxime

de atribución de rendas aquelas ás que se refire
o artigo 10 desta lei e, en particular, as entidades
constituídas no estranxeiro cunha natureza xurídica
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que sexa idéntica ou análoga á das entidades en
atribución de rendas constituídas de acordo coas
leis españolas.

As rendas correspondentes ás entidades en réxi-
me de atribución de rendas atribuiránselles ós socios,
herdeiros, comuneiros ou partícipes, respectivamen-
te, de acordo co establecido nesta sección 2.a

Artigo 73. Cualificación da renda atribuída.

As rendas das entidades en réxime de atribución
de rendas atribuídas ós socios, herdeiros, comu-
neiros ou partícipes terán a natureza derivada da
actividade ou fonte de onde procedan para cada
un deles.

Artigo 74. Cálculo da renda atribuíble e pagamen-
tos á conta.

1. Para o cálculo das rendas que lle hai que
atribuír a cada un dos socios, herdeiros, comuneiros
ou partícipes, aplicaranse as seguintes regras:

1.a As rendas determinaranse consonte as nor-
mas deste imposto, e non serán aplicables as reduc-
cións previstas nos artigos 21.2, 21.3, 24.2, 30
e 76 bis.2 desta lei, coas seguintes especialidades:

a) A renda atribuíble determinarase de acordo
co previsto na normativa do imposto sobre socie-
dades cando tódolos membros da entidade en réxi-
me de atribución de rendas sexan suxeitos pasivos
do devandito imposto ou contribuíntes polo imposto
sobre a renda de non residentes con establecemen-
to permanente, sempre que no primeiro caso non
teñan a consideración de sociedades patrimoniais.

b) A determinación da renda atribuíble ós con-
tribuíntes do imposto sobre a renda de non resi-
dentes sen establecemento permanente efectua-
rase de acordo co previsto no capítulo IV da Lei
41/1998, do 9 de decembro, do imposto sobre
a renda de non residentes e normas tributarias.

c) Para o cálculo da renda atribuíble ós mem-
bros da entidade en réxime de atribución de rendas,
que sexan suxeitos pasivos do imposto sobre socie-
dades ou contribuíntes polo imposto sobre a renda
de non residentes con establecemento permanente
ou sen establecemento permanente que non sexan
persoas físicas, procedente de ganancias patrimo-
niais derivadas da transmisión de elementos non
afectos ó desenvolvemento de actividades econó-
micas, non resultará de aplicación o disposto na
disposición transitoria novena desta lei.

2.a A parte de renda atribuíble ós socios, her-
deiros, comuneiros ou partícipes, contribuíntes por
este imposto ou polo imposto sobre sociedades,
que formen parte dunha entidade en réxime de
atribución de rendas constituída no estranxeiro,
determinarase de acordo co sinalado na
regra 1.a anterior.

3.a Cando a entidade en réxime de atribución
de rendas obteña rendas de fonte estranxeira que
procedan dun país co que España non teña subs-
crito un convenio para evita-la dobre imposición
con cláusula de intercambio de información, non
se computarán as rendas negativas que excedan
das positivas obtidas no mesmo país e procedan
da mesma fonte. O exceso computarase nos catro
anos seguintes de acordo co sinalado nesta
regra 3.a

2. Estarán suxeitas a retención ou ingreso á
conta, consonte as normas deste imposto, as ren-

das que se satisfagan ou aboen ás entidades en
réxime de atribución de rendas, con independencia
de que todos ou algún dos seus membros sexa
contribuínte por este imposto, suxeito pasivo do
imposto sobre sociedades ou contribuínte polo
imposto sobre a renda de non residentes. Esta
retención ou ingreso á conta deducirase na impo-
sición persoal do socio, herdeiro, comuneiro ou par-
tícipe, na mesma proporción en que se atribúan
as rendas.

3. As rendas atribuiránselles ós socios, herdei-
ros, comuneiros ou partícipes segundo as normas
ou pactos aplicables en cada caso e, se estes non
constasen para a Administración tributaria en forma
que faga fe, atribuiranse por partes iguais.

4. Os membros da entidade en réxime de atri-
bución de rendas que sexan contribuíntes por este
imposto poderán practicar na súa declaración as
reduccións previstas nos artigos 21.2, 21.3,
24.2, 30 e 76 bis.2 desta lei.

5. Os suxeitos pasivos do imposto sobre socie-
dades e os contribuíntes polo imposto sobre a ren-
da de non residentes con establecemento perma-
nente, que sexan membros dunha entidade en réxi-
me de atribución de rendas que adquira accións
ou participacións en institucións de investimento
colectivo, integrarán na súa base impoñible o impor-
te das rendas contabilizadas ou que deban con-
tabilizarse procedentes das citadas accións ou par-
ticipacións. Así mesmo, integrarán na súa base
impoñible o importe dos rendementos do capital
mobiliario derivados da cesión a terceiros de capi-
tais propios que se devengasen a favor da entidade
en réxime de atribución de rendas.

Artigo 74 bis. Obrigas de información das enti-
dades en réxime de atribución de rendas.

1. As entidades en réxime de atribución de ren-
das deberán presentar unha declaración informa-
tiva, co contido que regulamentariamente se esta-
bleza, relativa ás rendas que se lles atribuirán ós
seus socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes,
residentes ou non en territorio español.

2. A obriga de información a que se refire o
punto anterior deberá ser cumprida por quen teña
a consideración de representante da entidade en
réxime de atribución de rendas, de acordo co pre-
visto no artigo 43.4 da Lei 230/1963, do 28 de
decembro, xeral tributaria, ou polos seus membros
contribuíntes por este imposto ou suxeitos pasivos
polo imposto sobre sociedades no caso das enti-
dades constituídas no estranxeiro.

3. As entidades en réxime de atribución de ren-
das deberanlles notificar ós seus socios, herdeiros,
comuneiros ou partícipes, a renda total da entidade
e a renda atribuíble a cada un deles nos termos
que regulamentariamente se establezan.

4. O ministro de Facenda establecerá o mode-
lo, así como o prazo, lugar e forma de presentación
da declaración informativa a que se refire este
artigo.

5. Non estarán obrigadas a presenta-la decla-
ración informativa a que se refire o punto 1 deste
artigo, as entidades en réxime de atribución de ren-
das que non exerzan actividades económicas e con
rendas que non excedan de 3.000 euros anuais.»
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Artigo trixésimo oitavo. Modificación do artigo 76
«Imputación de rendas pola cesión de dereitos de
imaxe».

Suprímese o punto 7 e reenuméranse os puntos 8
e 9 do artigo 76, pasando a se-los puntos 7 e 8, res-
pectivamente.

Artigo trixésimo noveno. Adición dunha nova sec-
ción 5.a, «Reduccións aplicables a determinados con-
tratos de seguro», ó título VII.

Engádese unha nova sección 5.a «Reduccións apli-
cables a determinados contratos de seguro», que queda
redactada nos seguintes termos:

«SECCIÓN 5.a REDUCCIÓNS APLICABLES A DETERMINADOS
CONTRATOS DE SEGURO

Artigo 76 bis. Porcentaxes de reducción aplica-
bles a determinados rendementos procedentes
de contratos de seguro.
1. Ás prestacións percibidas en forma de capi-

tal, establecidas no artigo 16.2.a).5.a desta lei can-
do as achegas efectuadas polos empresarios non
fosen imputadas ás persoas ás que se vinculen as
prestacións, resultaralles de aplicación a porcen-
taxe de reducción do 40 por 100:

a) Cando se trate de prestacións por invalidez.
b) Cando correspondan a primas satisfeitas

con máis de dous anos de anticipación á data en
que se perciban.

2. Ós rendementos derivados das prestacións
percibidas en forma de capital, establecidas no arti-
go 16.2.a).5.a desta lei cando as achegas efectua-
das polos empresarios fosen imputadas ás persoas
ás que se vinculen as prestacións, e ós rendemen-
tos derivados de percepcións en forma de capital
dos contratos de seguro a que se refire o artigo 23.3
desta lei, resultaranlles de aplicación as seguintes
porcentaxes de reducción:

a) O 40 por 100, para os rendementos que
correspondan a primas satisfeitas con máis de dous
anos de anticipación á data en que se perciban,
e para os rendementos derivados de prestacións
por invalidez ás que non resulte de aplicación o
previsto no parágrafo b) seguinte.

b) O 75 por 100 para os rendementos que
correspondan a primas satisfeitas con máis de cin-
co anos de anticipación á data en que se perciban,
e para os rendementos derivados de prestacións
por invalidez, nos termos e graos que regulamen-
tariamente se determinen.

Esta mesma porcentaxe resultará de aplicación
ó rendemento total derivado de prestacións destes
contratos que se perciban en forma de capital, can-
do transcorresen máis de oito anos desde o paga-
mento da primeira prima, sempre que as primas
satisfeitas ó longo da duración do contrato garden
unha periodicidade e regularidade suficientes, nos
termos que regulamentariamente se establezan.

c) Regulamentariamente poderán establecerse
fórmulas simplificadas para a aplicación das reduc-
cións ás que se refiren os parágrafos a) e b) ante-
riores.

3. As reduccións previstas neste artigo non
resultarán de aplicación a estas prestacións cando
sexan percibidas en forma de renda, nin ós ren-
dementos derivados de percepcións de contratos
de seguros de vida nos que o tomador asuma o
risco da investimento e resulte de aplicación a regra
especial de imputación temporal prevista no artigo
14.2.h) desta lei.»

Artigo cuadraxésimo. Modificación do artigo 77 «Tri-
butación dos socios ou partícipes das institucións de
investimento colectivo».

«Artigo 77. Tributación dos socios ou partícipes
das institucións de investimento colectivo.

1. Os contribuíntes que sexan socios ou par-
tícipes das institucións de investimento colectivo
reguladas na Lei 46/1984, do 26 de decembro,
reguladora das institucións de investimento colec-
tivo, imputarán na parte xeral ou especial da renda
do período impositivo, de conformidade co disposto
nas normas desta lei, as seguintes rendas:

a) A ganancia ou perda patrimonial obtida
como consecuencia da transmisión das accións ou
participacións ou do reembolso destas últimas. Can-
do existan valores homoxéneos, considerarase que
os transmitidos ou reembolsados polo contribuínte
son aqueles que adquiriu en primeiro lugar.

Cando o importe obtido como consecuencia do
reembolso ou transmisión de participacións ou
accións en institucións de investimento colectivo
se destine, de acordo co procedemento que regu-
lamentariamente se estableza, á adquisición ou
subscrición doutras accións ou participacións en
institucións de investimento colectivo, non proce-
derá computa-la ganancia ou perda patrimonial, e
as novas accións ou participacións subscritas con-
servarán o valor e a data de adquisición das accións
ou participacións transmitidas ou reembolsadas,
nos seguintes casos:

a’) Nos reembolsos de participacións en ins-
titucións de investimento colectivo que teñan a con-
sideración de fondos de investimento.

b’) Nas transmisións de accións de institucións
de investimento colectivo con forma societaria, sem-
pre que se cumpran as dúas condicións seguintes:

Que o número de socios da institución de inves-
timento colectivo dos que se transmitan as accións
sexa superior a 500.

Que o contribuínte non participase, nalgún
momento dentro dos doce meses anteriores á data
da transmisión, en máis do 5 por 100 do capital
da institución de investimento colectivo.

O réxime de adiamento previsto no segundo
parágrafo desta alínea a) non resultará de aplica-
ción cando, por calquera medio, se poña á dispo-
sición do contribuínte o importe derivado do reem-
bolso ou transmisión das accións ou participacións
de institucións de investimento colectivo.

b) Os resultados distribuídos polas institucións
de investimento colectivo, que non darán dereito
a deducción por dobre imposición de dividendos
a que se refire o artigo 66 desta lei.

Non obstante, procederá a aplicación da citada
deducción respecto daqueles dividendos que pro-
cedan de sociedades de investimento mobiliario ou
inmobiliario ó que resulte de aplicación o tipo xeral
de gravame establecido no artigo 26 da Lei
43/1995, do 27 de decembro, do imposto sobre
sociedades.

2. O réxime previsto no punto 1 deste artigo
será de aplicación ós socios ou partícipes de ins-
titucións de investimento colectivo, reguladas pola
Directiva 85/611/CEE do Consello, do 20 de
decembro de 1985, distintas das previstas no arti-
go 78 desta lei, constituídas e domiciliadas nalgún
estado membro da Unión Europea e inscritas no
rexistro especial da Comisión Nacional do Mercado
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de Valores, para efectos da súa comercialización
por entidades residentes en España.

Para a aplicación do disposto no segundo pará-
grafo da letra a) do punto anterior esixiranse os
seguintes requisitos:

a) A adquisición, subscrición, transmisión e
reembolso de accións e participacións de institu-
cións de investimento colectivo realizarase a través
de entidades comercializadoras inscritas na Comi-
sión Nacional do Mercado de Valores.

b) No caso de que a institución de investimento
colectivo se estructure en compartimentos ou sub-
fondos, o número de socios e a porcentaxe máxima
de participación previstos na letra b’) da letra a)
do punto 1 anterior entenderase referido a cada
compartimento ou subfondo comercializado.

3. A determinación do número de socios e da
porcentaxe máxima de participación no capital das
institucións de investimento colectivo realizarase
de acordo co procedemento que regulamentaria-
mente se estableza. Para estes efectos, a informa-
ción relativa ó número de socios, á súa identidade
e á súa porcentaxe de participación non terá a con-
sideración de feito relevante.»

Artigo cuadraxésimo primeiro. Modificación do arti-
go 79 «Obriga de declarar».

Modifícanse os puntos 1, 2 e 3 do artigo 79, que
quedarán redactados nos seguintes termos:

«1. Os contribuíntes estarán obrigados a pre-
sentar e subscribir declaración por este imposto,
cos límites e condicións que regulamentariamente
se establezan.

2. Non obstante, non terán que declara-los con-
tribuíntes que obteñan rendas procedentes exclu-
sivamente das seguintes fontes, en tributación indi-
vidual ou conxunta:

a) Rendementos íntegros do traballo, co límite
de 22.000 euros anuais.

b) Rendementos íntegros do capital mobiliario
e ganancias patrimoniais sometidos a retención ou
ingreso á conta, co límite conxunto de 1.600 euros
anuais.

c) Rendas inmobiliarias imputadas en virtude
do artigo 71 desta lei que correspondan a un único
inmoble, rendementos íntegros do capital mobilia-
rio non suxeitos a retención derivados de letras
do tesouro e subvencións para a adquisición de
vivendas de protección oficial ou de prezo taxado,
co límite conxunto de 1.000 euros anuais.

En ningún caso terán que declarar os contribuín-
tes que obteñan exclusivamente rendementos ínte-
gros do traballo, de capital ou de actividades pro-
fesionais, así como ganancias patrimoniais, co lími-
te conxunto de 1.000 euros anuais.

3. O límite a que se refire a alínea a) do punto 2
anterior será de 8.000 euros para os contribuíntes
que perciban rendementos íntegros do traballo nos
seguintes supostos:

a) Cando procedan de máis dun pagador. Non
obstante, o límite será de 22.000 euros anuais nos
seguintes supostos:

1.o Se a suma das cantidades percibidas do
segundo e restantes pagadores, por orde de contía,
non supera no seu conxunto a cantidade de 1.000
euros anuais.

2.o Cando se trate de contribuíntes que teñan
como únicos rendementos do traballo as presta-

cións pasivas a que se refire o artigo 16.2.a) desta
lei e a determinación do tipo de retención aplicable
se realizase de acordo co procedemento especial
que regulamentariamente se estableza.

b) Cando se perciban pensións compensato-
rias do cónxuxe ou anualidades por alimentos dife-
rentes das previstas no artigo 7 desta lei.

c) Cando o pagador dos rendementos do tra-
ballo non estea obrigado a reter de acordo co pre-
visto regulamentariamente.»

Artigo cuadraxésimo segundo. Adición dun novo arti-
go 80 bis «Borrador de declaración».

Engádese un novo artigo 80 bis, que queda redactado
nos seguintes termos:

«Artigo 80 bis. Borrador de declaración.
1. Os contribuíntes obrigados a presentar decla-

ración de acordo co previsto no artigo 79 desta lei,
poderán solicitar que a Administración tributaria lles
remita, para efectos simplemente informativos, un
borrador de declaración, sen prexuízo do cumprimen-
to do disposto no punto 1 do artigo 80 desta lei,
sempre que, nas condicións que regulamentariamen-
te se establezan, obteñan rendas procedentes exclu-
sivamente das seguintes fontes:

a) Rendementos do traballo.
b) Rendementos do capital mobiliario suxeitos

a retención ou ingreso á conta, así como os deri-
vados de letras do tesouro.

c) Imputación de rendas inmobiliarias sempre
que procedan, como máximo, de dous inmobles.

d) Ganancias patrimoniais sometidas a reten-
ción ou ingreso á conta, así como as subvencións
para a adquisición de vivenda habitual.

2. Malia o disposto no punto 1 anterior, non
poderán solicita-lo borrador de declaración:

a) Os contribuíntes que obtivesen rendas exen-
tas con progresividade en virtude de convenios para
evita-la dobre imposición subscritos por España.

b) Os contribuíntes que teñan partidas nega-
tivas pendentes de compensar procedentes de
exercicios anteriores.

c) Os contribuíntes que pretendan regularizar
situacións tributarias procedentes de declaracións
anteriormente presentadas.

d) Os contribuíntes que teñan dereito á deduc-
ción por dobre imposición internacional e exerzan
tal dereito.

3. A Administración tributaria remitirá o borra-
dor de declaración, de acordo co procedemento
que estableza o ministro de Facenda.

A falta de recepción do citado borrador non exo-
nerará o contribuínte do cumprimento da súa obri-
ga de presentar declaración.

4. Cando o contribuínte considere que o borra-
dor de declaración reflicte a súa situación tributaria
para efectos deste imposto, poderá subscribilo ou
confirmalo, nas condicións que estableza o ministro
de Facenda. Neste suposto, terá a consideración
de declaración por este imposto para os efectos
previstos no punto 1 do artigo 80 desta lei.

A presentación e o ingreso que, se é o caso,
resulte deberá realizarse, de acordo co establecido
no citado artigo 80, no lugar, forma e prazos que
determine o ministro de Facenda.

5. Cando o contribuínte considere que o borra-
dor de declaración non reflicte a súa situación tri-
butaria para efectos deste imposto, deberá presen-
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ta-la correspondente declaración, de acordo co dis-
posto no artigo 80 desta lei.

6. O modelo de solicitude de borrador de decla-
ración será aprobado polo ministro de Facenda,
quen establecerá o prazo e o lugar de presentación,
así como os supostos e condicións nos que sexa
posible presenta-la solicitude por medios telemá-
ticos ou telefónicos.»

Artigo cuadraxésimo terceiro. Modificación do arti-
go 81 «Comunicación de datos polo contribuínte e
solicitude de devolución».

Un. Modifícase o punto 1 do artigo 81, que queda
redactado nos seguintes termos:

«1. Os contribuíntes que non teñan que pre-
sentar declaración por este imposto, conforme o
artigo 79 desta lei, poderanlle dirixir unha comu-
nicación á Administración tributaria solicitando a
devolución da cantidade que resulte procedente,
cando a suma das retencións e ingresos á conta
soportados, dos pagamentos fraccionados efectua-
dos e, se é o caso, da deducción prevista no arti-
go 67 bis desta lei, sexa superior á cota líquida
total minorada no importe das deduccións por
dobre imposición de dividendos e internacional.

Para tales efectos, a Administración tributaria
poderá requiri-los contribuíntes para presentaren
unha comunicación e a información e documentos
que resulten necesarios para a práctica da devo-
lución.»

Dous. Modifícase o punto 2 do artigo 81, que que-
dará redactado nos seguintes termos:

«2. Os modelos de comunicación serán apro-
bados polo ministro de Facenda, quen establecerá
o prazo e o lugar da súa presentación. Os supostos
e condicións de presentación das comunicacións
por medios telemáticos e os casos en que os datos
comunicados se entenderán subsistentes para anos
sucesivos, se o contribuínte non comunica varia-
ción neles.»

Tres. Modifícase o punto 5 do artigo 81, que queda
redactado nos seguintes termos:

«5. Malia o anterior, a Administración tributaria
procederá á determinación das cotas a que se refire
o artigo 64 desta lei, para os únicos efectos de
dar cumprimento ó establecido no artigo 18.2.a).4.o
da Lei 21/2001, do 27 de decembro, pola que
se regulan as medidas fiscais e administrativas do
novo sistema de financiamento das comunidades
autónomas de réxime común e cidades con esta-
tuto de autonomía.»

Artigo cuadraxésimo cuarto. Modificación do arti-
go 82 «Obriga de practicar pagamentos á conta».

Modifícase o punto 8 do artigo 82, que queda redac-
tado nos seguintes termos:

«8.1.o Cando o contribuínte adquira a súa con-
dición por cambio de residencia, terán a conside-
ración de pagamentos á conta deste imposto as
retencións e ingresos á conta do imposto sobre
a renda de non residentes, practicadas durante o
período impositivo en que se produza o cambio
de residencia.

2.o Os traballadores por conta allea que non
sexan contribuíntes por este imposto, pero que
vaian adquiri-la devandita condición como conse-

cuencia do seu desprazamento a territorio español,
poderán comunicar á Administración tributaria a
devandita circunstancia, deixando constancia da
data de entrada no devandito territorio, para os
exclusivos efectos de que o pagador dos rende-
mentos do traballo os considere como contribuíntes
por este imposto.

De acordo co procedemento que regulamenta-
riamente se estableza, a Administración tributaria
expedirá un documento acreditativo ós traballado-
res por conta allea que o soliciten, que comunicarán
ó pagador dos seus rendementos do traballo, resi-
dentes ou con establecemento permanente en
España, e no que conste a data a partir da cal
as retencións e ingresos á conta se practicarán por
este imposto, tendo en conta para o cálculo do
tipo de retención o sinalado no punto 1.o anterior.»

Artigo cuadraxésimo quinto. Modificación do arti-
go 83 «Importe dos pagamentos á conta».

Modifícase o artigo 83, que queda redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 83. Importe dos pagamentos á conta.

1. As retencións e ingresos á conta sobre os
rendementos do traballo derivados de relacións
laborais ou estatutarias e de pensións e haberes
pasivos fixaranse regulamentariamente, tomando
como referencia o importe que resultaría de apli-
ca-las tarifas á base da retención ou ingreso á conta.

Para determina-la porcentaxe de retención ou
ingreso á conta poderanse ter en consideración as
circunstancias persoais e familiares e, se é o caso,
as rendas do cónxuxe e as reduccións e deduccións,
así como as retribucións variables previsibles, nos
termos que regulamentariamente se establezan.

Para estes efectos, presumiranse retribucións
variables previsibles, como mínimo, as obtidas no
ano anterior, agás que concorran circunstancias
que permitan acreditar de maneira obxectiva un
importe inferior.

A porcentaxe de retención ou ingreso á conta
expresarase en números enteiros, con redondeo
ó máis próximo.

2. A porcentaxe de retención e ingreso á conta
sobre os rendementos do traballo que se perciban
pola condición de administradores e membros dos
consellos de administración, das xuntas que fagan
as súas veces, e demais membros doutros órganos
representativos, será do 35 por 100. Esta porcen-
taxe de retención e ingreso á conta reducirase á
metade cando se trate de rendementos obtidos en
Ceuta ou Melilla que teñan dereito á deducción
na cota prevista no artigo 55.4 desta lei.

3. A porcentaxe de retención e ingreso á conta
sobre os rendementos do traballo derivados de
impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios
e similares, ou derivados da elaboración de obras
literarias, artísticas ou científicas, sempre que se
ceda o dereito á súa explotación, será do 15
por 100. Esta porcentaxe reducirase á metade can-
do se trate de rendementos do traballo obtidos en
Ceuta e Melilla que teñan dereito á deducción na
cota prevista no artigo 55.4 desta lei.

4. A porcentaxe de retención e ingreso á conta
sobre os rendementos do capital mobiliario será
do 15 por 100.

Esta porcentaxe reducirase á metade cando se
trate de rendementos que teñan dereito á deduc-
ción na cota prevista no artigo 55.4 desta lei, pro-
cedentes de sociedades que operen efectiva e
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materialmente en Ceuta ou Melilla e con domicilio
e obxecto social exclusivo nas devanditas cidades.

5. As porcentaxes das retencións e ingresos
á conta sobre os rendementos derivados de acti-
vidades económicas serán:

a) O 15 por 100, no caso dos rendementos
de actividades profesionais establecidos en vía
regulamentaria.

Non obstante, aplicarase a porcentaxe do 7
por 100 sobre os rendementos de actividades pro-
fesionais que se establezan regulamentariamente.

Estas porcentaxes reduciranse á metade cando
os rendementos teñan dereito á deducción na cota
prevista no artigo 55.4 desta lei.

b) O 2 por 100 no caso de rendementos pro-
cedentes de actividades agrícolas ou gandeiras,
agás no caso das actividades gandeiras de engorde
de porcino e avicultura, en que se aplicará o 1
por 100.

c) O 2 por 100 no caso de rendementos pro-
cedentes de actividades forestais.

6. A porcentaxe de pagamentos á conta sobre
as ganancias patrimoniais derivadas das transmi-
sións ou reembolsos de accións e participacións
de institucións de investimento colectivo será do 15
por 100. Non se aplicará retención cando non pro-
ceda computa-la ganancia patrimonial, de acordo
co previsto no artigo 77.1.a) desta lei.

7. A porcentaxe de retención e ingreso á conta
sobre os premios que se entreguen como conse-
cuencia da participación en xogos, concursos, rifas
ou combinacións aleatorias, estean ou non vincu-
ladas á oferta, promoción ou venda de determi-
nados bens, productos ou servicios, será do 15
por 100.

8. A porcentaxe de retención e ingreso á conta
sobre os rendementos procedentes do arrenda-
mento ou subarrendamento de bens inmobles urba-
nos, calquera que sexa a súa cualificación, será
do 15 por 100.

Esta porcentaxe reducirase á metade cando o
inmoble estea situado en Ceuta ou Melilla nos ter-
mos previstos no artigo 55.4 desta lei.

9. A porcentaxe de retención e ingreso á conta
sobre os rendementos procedentes da propiedade
intelectual, industrial, da prestación de asistencia
técnica, do arrendamento de bens mobles, nego-
cios ou minas e do subarrendamento sobre os bens
anteriores, calquera que sexa a súa cualificación,
será do 15 por 100.

10. A porcentaxe de retención e ingreso á con-
ta sobre os rendementos procedentes da cesión
do dereito á explotación do dereito de imaxe, cal-
quera que sexa a súa cualificación, será o 20
por 100. A porcentaxe de ingreso á conta no supos-
to previsto no artigo 76.8 desta lei, será do 15
por 100.

11. As porcentaxes dos pagamentos fracciona-
dos que deban practica-los contribuíntes que exerzan
actividades económicas serán os seguintes:

a) O 20 por 100, cando se trate de actividades
que determinen o rendemento neto polo réxime
de estimación directa, en calquera das súas moda-
lidades.

b) O 4 por 100, cando se trate de actividades
que determinen o rendemento neto polo réxime
de estimación obxectiva. A porcentaxe será o 3
por 100 cando se trate de actividades que teñan
só unha persoa asalariada, e o 2 por 100 cando
non se dispoña de persoal asalariado.

c) O 2 por 100, cando se trate de actividades
agrícolas, gandeiras, forestais ou pesqueiras, cal-
quera que fose o réxime de determinación do ren-
demento neto.

Estas porcentaxes reduciranse á metade, para as
actividades económicas que teñan dereito á deduc-
ción na cota prevista no artigo 55.4 desta lei.»

Artigo cuadraxésimo sexto. Modificación do artigo 85
«Devolución de oficio a contribuíntes obrigados a
declarar».

Un. Modifícase o punto 1 do artigo 85, que queda
redactado nos seguintes termos:

«1. Cando a suma das retencións, ingresos á
conta e pagamentos fraccionados deste imposto,
así como das cotas do imposto sobre a renda de
non residentes a que se refire a alínea d) do arti-
go 65 desta lei e, se é o caso, da deducción prevista
no artigo 67 bis desta lei, sexa superior ó importe
da cota resultante da autoliquidación, a Adminis-
tración tributaria practicará, se procede, liquidación
provisional dentro dos seis meses seguintes ó ter-
mo do prazo establecido para a presentación da
declaración.

Cando a declaración fose presentada fóra de pra-
zo, os seis meses a que se refire o parágrafo anterior
computaranse desde a data da súa presentación.»

Dous. Modifícase o punto 2 do artigo 85, que queda
redactado nos seguintes termos:

«2. Cando a cota resultante da autoliquidación
ou, se é o caso, da liquidación provisional, sexa
inferior á suma das cantidades efectivamente reti-
das e dos pagamentos á conta deste imposto rea-
lizados, así como das cotas do imposto sobre a
renda de non residentes a que se refire a alínea d)
do artigo 65 desta lei e, se é o caso, da deducción
prevista no artigo 67 bis desta lei, a Administración
tributaria procederá a devolver de oficio o exceso
sobre a citada cota, sen prexuízo da práctica das
ulteriores liquidacións, provisionais ou definitivas,
que procedan.»

Artigo cuadraxésimo sétimo. Modificación da dispo-
sición adicional segunda «Transmisións de valores ou
participacións non admitidas a negociación con pos-
terioridade a unha reducción de capital».

Modifícase o punto 2 da disposición adicional segun-
da, que queda redactado nos seguintes termos:

«2. As normas previstas no punto anterior
serán de aplicación no suposto de transmisións de
valores ou participacións no capital de sociedades
patrimoniais.»

Artigo cuadraxésimo oitavo. Modificación da disposi-
ción adicional décimo cuarta «Obrigas de información».

Un. Modifícase o punto 1 da disposición adicional
décimo cuarta, que quedará redactado nos seguintes
termos:

«1. Regulamentariamente poderán establecer-
se obrigas de subministración de información ás
sociedades xestoras de institucións de investimen-
to colectivo e ás entidades comercializadoras en
territorio español de accións ou participacións de
institucións de investimento colectivo domiciliadas
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no estranxeiro, en relación coas operacións sobre
accións ou participacións das devanditas institu-
cións, incluída a información de que dispoñan rela-
tiva ó resultado das operacións de compra e venda
daquelas.»

Dous. Engádense dous novos puntos 3 e 4 á dis-
posición adicional décimo cuarta, que quedan redacta-
dos nos seguintes termos:

«3. Regulamentariamente poderán establecer-
se obrigas de subministración de información nos
seguintes supostos:

a) Ás entidades aseguradoras, respecto dos
plans de previsión asegurados que comercialicen,
a que se refire o artigo 48 da Lei 40/1998, do 9
de decembro, do imposto sobre a renda das per-
soas físicas e outras normas tributarias.

b) Á Seguridade Social e as mutualidades, res-
pecto das cotizacións e cotas devengadas en rela-
ción cos seus afiliados ou mutualistas.

c) Ó Rexistro Civil, respecto dos datos de nace-
mentos, adopcións e falecementos.

4. Os bancos, caixas de aforro, cooperativas
de crédito e cantas persoas físicas ou xurídicas se
dediquen ó tráfico bancario ou crediticio, estarán
obrigados, nas condicións que regulamentariamen-
te se establezan, a lle subministrar á Administración
tributaria a identificación da totalidade das contas
abertas nas devanditas entidades ou postas por
elas á disposición de terceiros, con independencia
da modalidade ou denominación que adopten, mes-
mo cando non se procedese á práctica de reten-
cións ou ingresos á conta. Esta subministración
comprenderá a identificación dos titulares, auto-
rizados ou calquera beneficiario das devanditas
contas.»

Artigo cuadraxésimo noveno. Modificación da dispo-
sición adicional décimo sexta «Mutualidades de tra-
balladores por conta allea».

Modifícase a disposición adicional décimo sexta, que
queda redactada nos seguintes termos:

«Disposición adicional décimo sexta. Mutualida-
des de traballadores por conta allea.
Poderán reduci-la base impoñible, nos termos

previstos no artigo 48 desta lei, as cantidades aboa-
das en virtude de contratos de seguro, concertados
por mutualidades de previsión social por traballa-
dores por conta allea como sistema complemen-
tario de pensións, cando previamente, durante polo
menos un ano nos termos que se fixen regulamen-
tariamente, estes mesmos mutualistas realizasen
achegas a estas mesmas mutualidades, de acordo
co previsto na disposición transitoria quinta e a
disposición adicional décimo quinta da Lei
30/1995, do 8 de novembro, de ordenación e
supervisión de seguros privados, e sempre e cando
exista un acordo dos órganos correspondentes da
mutualidade que só permita cobra-las prestacións
cando concorran as mesmas continxencias previs-
tas no artigo 8.6 da Lei 8/1987, do 8 de xuño,
de regulación de plans e fondos de pensións.»

Artigo quincuaxésimo. Modificación da disposición
adicional décimo sétima «Plans de pensións e mutua-
lidades de previsión social constituídos a favor de
persoas con minusvalidez».

Modifícase a disposición adicional décimo sétima,
que quedará redactada nos seguintes termos:

«Disposición adicional décimo sétima. Plans de
pensións, mutualidades de previsión social e
plans de previsión asegurados constituídos a
favor de persoas con minusvalidez.
Cando se realicen achegas a plans de pensións

a favor de persoas cun grao de minusvalidez igual
ou superior ó 65 por 100, resultaralles aplicable
a estes o réxime financeiro dos plans de pensións,
regulado na Lei 8/1987, do 8 de xuño, de regu-
lación dos plans e fondos de pensións, coas seguin-
tes especialidades:

1. Poderán efectuar achegas ó plan de pen-
sións tanto o propio minusválido partícipe como
as persoas que teñan con el unha relación de paren-
tesco en liña directa ou colateral ata o terceiro grao
inclusive, así como o cónxuxe ou aqueles que os
tivesen ó seu cargo en réxime de tutela ou aco-
llemento.

Nestes últimos supostos, as persoas con minus-
validez terán que ser designadas beneficiarias de
maneira única e irrevogable para calquera con-
tinxencia.

Non obstante, a continxencia de morte do minus-
válido poderá xerar dereito a prestacións de viuvez,
orfandade ou a favor dos que realizasen achegas
ó plan de pensións do minusválido en proporción
á achega destes.

2. Como límite máximo das achegas, para efec-
tos do previsto no artigo 5.3 da Lei 8/1987, do 8
de xuño, de regulación dos plans e fondos de pen-
sións, aplicaranse as seguintes contías:

a) As achegas anuais máximas realizadas polas
persoas minusválidas partícipes non poderán supe-
ra-la cantidade de 24.250 euros.

b) As achegas anuais máximas realizadas por
cada partícipe a favor de persoas con minusvalidez
ligadas por relación de parentesco non poderán
supera-la cantidade de 8.000 euros. Isto sen prexuí-
zo das achegas que poida realizar ó seu propio
plan de pensións, de acordo co límite previsto no
artigo 5.3 da Lei 8/1987, de regulación dos plans
e fondos de pensións.

c) As achegas anuais máximas a plans de pen-
sións realizadas a favor dunha persoa con minus-
validez, incluíndo as súas propias achegas, non
poderán supera-la cantidade de 24.250 euros.

A inobservancia destes límites de achega será
obxecto da sanción prevista no artigo 36.4 da Lei
8/1987, do 8 de xuño, de regulación de plans e
fondos de pensións. Para estes efectos, cando con-
corran varias achegas a favor do minusválido,
entenderase que o límite de 24.250 euros se cobre,
primeiro, coas achegas do propio minusválido, e
cando estas non superen o devandito límite, coas
restantes achegas en proporción á súa contía.

A aceptación de achegas a un plan de pensións,
a nome dun mesmo beneficiario minusválido, por
riba do límite de 24.250 euros anuais, terá a con-
sideración de infracción moi grave, nos termos pre-
vistos no artigo 35.3.n) da Lei 8/1987, de regu-
lación dos plans e fondos de pensións.

3. As prestacións do plan de pensións deberán
ser en forma de renda, agás que, por circunstancias
excepcionais, e nos termos e condicións que regu-
lamentariamente se establezan, poidan percibirse
en forma de capital.

4. Regulamentariamente poderán establecerse
especificacións en relación coas continxencias
polas que poden satisfacerse as prestacións, ás que
se refire o artigo 8.6 da Lei 8/1987, do 8 de xuño,
de regulación dos plans e fondos de pensións.
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5. Regulamentariamente determinaranse os
supostos nos que poderán facerse efectivos os
dereitos consolidados no plan de pensións por par-
te das persoas con minusvalidez, de acordo co pre-
visto no artigo 8.8 da Lei 8/1987, do 8 de xuño,
de regulación dos plans e fondos de pensións.

6. O réxime regulado nesta disposición adicio-
nal será de aplicación ás achegas e prestacións
realizadas ou percibidas de mutualidades de pre-
visión social e de plans de previsión asegurados
a favor de minusválidos que cumpran os requisitos
previstos nos anteriores puntos e os que se esta-
blezan regulamentariamente. En tal caso, os límites
establecidos serán conxuntos para as achegas a
plans de pensións, a plans de previsión asegurados
e a mutualidades de previsión social.»

Artigo quincuaxésimo primeiro. Modificación da dis-
posición adicional vixésima terceira «Mutualidade de
previsión social de deportistas profesionais».

Modifícase o punto dous da disposición adicional vixé-
simo terceira, que queda redactado nos seguintes termos:

«Dous. Con independencia do réxime previsto
no punto anterior, os deportistas profesionais e de
alto nivel, aínda que finalizasen a súa vida laboral
como tales ou perdesen esta condición, poderán
realizar achegas á mutualidade de previsión social
de deportistas profesionais.

Tales achegas poderán ser obxecto de reducción
na base impoñible do imposto sobre a renda das
persoas físicas na parte que teña por obxecto a
cobertura das continxencias previstas no artigo 8.6
da Lei 8/1987, do 8 de xuño, de regulación dos
plans e fondos de pensións, sempre que cumpran
os requisitos subxectivos previstos no punto 2 do
artigo 48 desta lei.

Como límite máximo conxunto de reducción des-
tas achegas aplicarase o que establece o punto 4
do artigo 48 desta lei, para as achegas a plans
de pensións, ás mutualidades de previsión social
e ós plans de previsión asegurados.»

CAPÍTULO II

Imposto sobre sociedades

Introdúcense as seguintes modificacións na Lei
43/1995, do 27 de decembro, do imposto sobre socie-
dades:

Artigo quincuaxésimo segundo. Modificación do arti-
go 4 «Feito impoñible».

Modifícase o punto 2 do artigo 4, que queda redac-
tado nos seguintes termos:

«2. No réxime especial de agrupacións de inte-
rese económico, españolas e europeas, e de unións
temporais de empresas, entenderase por obtención
de renda a imputación ó suxeito pasivo das bases
impoñibles, ou dos beneficios ou perdas, das enti-
dades sometidas ó devandito réxime.

No réxime de transparencia fiscal internacional
entenderase por obtención de renda o cumprimen-
to das circunstancias determinantes da inclusión
na base impoñible das rendas positivas obtidas pola
entidade non residente.»

Artigo quincuaxésimo terceiro. Modificación do arti-
go 6 «Atribución de rendas».

Modifícase o punto 1 do artigo 6, que queda redac-
tado nos seguintes termos:

«1. As rendas correspondentes ás sociedades
civís, teñan ou non personalidade xurídica, herdan-
zas xacentes, comunidades de bens e demais enti-
dades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tri-
butaria, así como as retencións e ingresos á conta
que soportasen, atribuiranse ós socios, herdeiros,
comuneiros ou partícipes, respectivamente, de
acordo co establecido na sección 2.a do título VII
da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do imposto
sobre a renda das persoas físicas e outras normas
tributarias.»

Artigo quincuaxésimo cuarto. Modificación do arti-
go 16 «Regras de valoración: operacións vinculadas».

Engádese un novo punto 7 no artigo 16, que quedará
redactado nos seguintes termos:

«7. En todo caso, entenderase que a contra-
prestación efectivamente satisfeita coincide co
valor normal de mercado nas operacións corres-
pondentes ó exercicio de actividades profesionais
ou á prestación de traballo persoal por persoas físi-
cas a sociedades nas que máis do 50 por 100
dos seus ingresos procedan do exercicio de acti-
vidades profesionais, sempre que a entidade conte
con medios persoais e materiais para o desenvol-
vemento das súas actividades.»

Artigo quincuaxésimo quinto. Modificación do arti-
go 20 bis «Exención para evita-la dobre imposición
económica internacional sobre dividendos e plusva-
lías de fonte estranxeira».

Modifícase a alínea a) do punto 3 do artigo 20 bis,
que queda redactado nos seguintes termos:

«a) Ás rendas de fonte estranxeira obtidas por
agrupacións de interese económico, españolas e
europeas, e por unións temporais de empresas.»

Artigo quincuaxésimo sexto. Modificación do arti-
go 32 «Bonificación por actividades exportadoras e
de prestación de servicios públicos locais».

Modifícase o punto 2 do artigo 32, que quedará redac-
tado nos seguintes termos:

«2. Terá unha bonificación do 99 por 100 a
parte de cota íntegra que corresponda ás rendas
derivadas da prestación de calquera dos servicios
comprendidos no punto 2 do artigo 25 ou no pun-
to 1, alíneas a), b) e c), do artigo 36, da Lei 7/1985,
do 2 de abril, de bases do réxime local, de com-
petencias das entidades locais territoriais, munici-
pais e provinciais, agás cando se exploten polo sis-
tema de empresa mixta ou de capital integramente
privado.

A bonificación tamén se aplicará cando os ser-
vicios referidos no parágrafo anterior os presten
entidades integramente dependentes do Estado ou
das comunidades autónomas.»
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Artigo quincuaxésimo sétimo. Modificación do arti-
go 36 bis «Deducción por creación de emprego para
traballadores minusválidos».

Modifícase o punto 1 do artigo 36 bis, que queda
redactado nos seguintes termos:

«1. Será deducible da cota íntegra a cantidade
de 6.000 euros por cada persoa/ano de incremento
da media do cadro de persoal de traballadores
minusválidos, contratados, de acordo co disposto
no artigo 39 da Lei 13/1982, do 7 de abril, de
integración social de minusválidos, por tempo inde-
finido, experimentando durante o período imposi-
tivo, respecto ó cadro de persoal medio de traba-
lladores minusválidos co devandito tipo de contrato
do período inmediatamente anterior.»

Artigo quincuaxésimo oitavo. Modificación do capí-
tulo II «Agrupacións de interese económico españolas
e europeas» do título VIII.

Modifícase o capítulo II do título VIII, que, con nova
redacción dos artigos 66, 67 e 68, e adición de dous
novos artigos 68 bis e 68 ter, queda redactado nos
seguintes termos:

«CAPÍTULO II
Agrupacións de interese económico, españolas
e europeas, e de unións temporais de empresas
Artigo 66. Agrupacións de interese económico

españolas.
1. Ás agrupacións de interese económico regu-

ladas pola Lei 12/1991, do 29 de abril, de agru-
pacións de interese económico, aplicaránselle-las
normas xerais deste imposto coas seguintes espe-
cialidades:

a) Non tributarán polo imposto sobre socieda-
des pola parte de base impoñible imputable ós
socios residentes en territorio español.

No suposto de que a entidade opte pola moda-
lidade de pagamentos fraccionados regulada no
punto 3 do artigo 38 desta lei, a base de cálculo
non incluirá a parte da base impoñible atribuíble
ós socios que deban soporta-la imputación da base
impoñible. En ningún caso procederá a devolución
a que se refire o artigo 39 desta lei en relación
con esa mesma parte.

b) Imputaranse ós seus socios residentes en
territorio español:

a’) As bases impoñibles, positivas ou negativas,
obtidas por estas entidades. As bases impoñibles
negativas que imputen ós seus socios non serán
compensables pola entidade que as obtivo.

b’) As deduccións e bonificacións na cota ás
que teña dereito a entidade. As bases das deduc-
cións e bonificacións integraranse na liquidación
dos socios, minorando a cota segundo as normas
deste imposto ou do imposto sobre a renda das
persoas físicas.

c’) As retencións e ingresos á conta correspon-
dentes á entidade.

2. Os dividendos e participacións en beneficios
que correspondan a socios non residentes en terri-
torio español tributarán en tal concepto, de con-
formidade coas normas establecidas na Lei do
imposto sobre a renda de non residentes e os con-
venios para evita-la dobre imposición subscritos por
España.

3. Os dividendos e participacións en beneficios
que correspondan a socios que deban soporta-la

imputación da base impoñible e procedan de perío-
dos impositivos durante os cales a entidade se ato-
pase no presente réxime, non tributarán por este
imposto nin polo imposto sobre a renda das persoas
físicas. O importe destes dividendos ou participa-
cións en beneficios non se integrará no valor de
adquisición das participacións dos socios ós que
lles fosen imputadas. Tratándose dos socios que
adquiran as participacións con posterioridade á
imputación, diminuirase o valor de adquisición dos
mesmos no devandito importe.

Na transmisión de participacións no capital, fon-
dos propios ou resultados de entidades acollidas
ó presente réxime, o valor de adquisición incre-
mentarase no importe dos beneficios sociais que,
sen efectiva distribución, fosen imputados ós socios
como rendas das súas participacións no período
de tempo comprendido entre a súa adquisición e
transmisión.

4. A aplicación do disposto no punto 11 do
artigo 128 desta lei esixirá que os activos alí refe-
ridos sexan arrendados a terceiros non vinculados
coa agrupación de interese económico que o afecte
a súa actividade, e que os socios desta manteñan
a súa participación ata a finalización do período
impositivo no que conclúa o mencionado arrenda-
mento.

5. Este réxime fiscal non será aplicable naque-
les períodos impositivos en que se realicen acti-
vidades distintas das adecuadas ó seu obxecto ou
se posúan, directa ou indirectamente, participa-
cións en sociedades que sexan socios seus, ou
dirixan ou controlen, directa ou indirectamente, as
actividades dos seus socios ou de terceiros.

Artigo 67. Agrupacións europeas de interese eco-
nómico.
1. Ás agrupacións europeas de interese eco-

nómico reguladas polo Regulamento 2137/1985,
do 25 de xullo, do Consello das Comunidades Euro-
peas, e ós seus socios, aplicaráselle-lo establecido
no artigo anterior, coas seguintes especialidades:

a) Non tributarán polo imposto sobre socie-
dades.

Estas entidades non efectuarán os pagamentos
fraccionados ós que se refire o artigo 38 desta
lei, nin tampouco procederá para elas a deducción
que recolle o artigo 39 da mesma lei.

b) Se a entidade non é residente en territorio
español, os seus socios residentes en España inte-
grarán na base impoñible do imposto sobre socie-
dades ou do imposto sobre a renda das persoas
físicas, segundo proceda, a parte correspondente
dos beneficios ou perdas determinadas na agru-
pación, corrixidas pola aplicación das normas para
determina-la base impoñible.

Cando a actividade realizada polos socios a través
da agrupación dese lugar á existencia dun estable-
cemento permanente no estranxeiro, serán de apli-
cación as normas previstas no imposto sobre socie-
dades ou no respectivo convenio para evita-la dobre
imposición internacional subscrito por España.

c) Os socios non residentes en territorio espa-
ñol, con independencia de que a entidade resida
en España ou fóra dela, estarán suxeitos polo
imposto sobre a renda de non residentes unica-
mente se, de acordo co establecido no artigo 12
da Lei 41/1998, do 9 de decembro, do imposto
sobre a renda de non residentes e normas tribu-
tarias, ou no respectivo convenio de dobre impo-
sición internacional, resultase que a actividade rea-
lizada por eles a través da agrupación dá lugar á
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existencia dun establecemento permanente no
devandito territorio.

d) Os beneficios imputados ós socios non resi-
dentes en territorio español que fosen sometidos
a tributación en virtude de normas do imposto
sobre rendas de non residentes non estarán suxei-
tos a tributación por razón da súa distribución.

2. O réxime previsto nos puntos anteriores non
será de aplicación no período impositivo en que
a agrupación europea de interese económico rea-
lice actividades distintas ás propias do seu obxecto
ou as prohibidas no punto 2 do artigo 3.o do Regu-
lamento CEE 2137/1985, do 25 de xullo.

Artigo 68. Unións temporais de empresas.

1. As unións temporais de empresas reguladas
na Lei 18/1982, do 26 de maio, sobre réxime fiscal
de agrupacións e unións temporais de empresas
e de sociedades de desenvolvemento industrial
rexional, e inscritas no rexistro especial do Minis-
terio de Facenda, así como as súas empresas mem-
bros, tributarán consonte o establecido no artigo 66
desta lei.

As empresas membros dunha unión temporal
de empresas que opere no estranxeiro poderán aco-
llerse polas rendas procedentes do estranxeiro ó
método de exención.

2. As entidades que participen en obras, ser-
vicios ou subministracións que realicen ou presten
no estranxeiro, mediante fórmulas de colaboración
análogas ás unións temporais, poderán acollerse
á exención respecto das rendas procedentes do
estranxeiro.

As entidades deberán solicita-la exención ó
Ministerio de Facenda, achegando información
similar á esixida para as unións temporais de empre-
sas constituídas en territorio español.

3. A opción pola exención determinará a apli-
cación desta ata a extinción da unión temporal.
A renda negativa obtida pola unión temporal impu-
tarase na base impoñible das entidades membros.
En tal caso, cando en sucesivos exercicios a unión
temporal obteña rendas positivas, as empresas
membros integrarán na súa base impoñible, con
carácter positivo, a renda negativa previamente
imputada, co límite do importe das devanditas ren-
das positivas.

4. O previsto neste artigo non será aplicable
naqueles períodos impositivos nos que o suxeito
pasivo realice actividades distintas a aquelas en
que debe consisti-lo seu obxecto social.

Artigo 68 bis. Criterios de imputación.

1. As imputacións a que se refire este capítulo
efectuaranse ás persoas ou entidades que ostenten
os dereitos económicos inherentes á calidade de
socio ou de empresa membro o día da conclusión
do período impositivo da entidade sometida a este
réxime, na proporción que resulte da escritura de
constitución da entidade e, no seu defecto, por par-
tes iguais.

2. A imputación efectuarase:

a) Cando os socios ou empresas membros
sexan entidades sometidas a este réxime, na data
do cerramento do exercicio da entidade sometida
a este réxime.

b) Nos demais supostos, no seguinte período
impositivo, agás que se decida facelo de maneira
continuada na mesma data de cerramento do exer-
cicio da entidade sometida a este réxime.

A opción manifestarase na primeira declaración
do imposto en que teña que producir efecto e debe-
rá manterse durante tres anos.

Artigo 68 ter. Identificación de socios ou empre-
sas membros.

As entidades ás que sexa de aplicación o dis-
posto neste capítulo deberán presentar, conxun-
tamente coa súa declaración do imposto sobre
sociedades, unha relación das persoas que osten-
ten os dereitos inherentes ou a calidade de socio
ou empresa membro o último día do seu período
impositivo, así como a proporción na que cada unha
delas participe nos resultados das devanditas enti-
dades.»

Artigo quincuaxésimo noveno. Modificación do pun-
to 1 do artigo 69 «Sociedades e fondos de capital-
risco».

Modifícase o punto 1 do artigo 69, que quedará redac-
tado nos seguintes termos:

«1. As sociedades e fondos de capital-risco,
reguladas na Lei 1/1999, do 5 de xaneiro, regu-
ladora das entidades de capital-risco e das súas
sociedades xestoras, estarán exentas parcialmente
polas rendas que obteñan na transmisión de
accións e participacións no capital das empresas,
a que se refire o artigo 2.1 da citada lei, en que
participen, segundo o ano de transmisión compu-
tado desde o momento da adquisición. Esta exen-
ción será do 99 por 100 a partir do inicio do segun-
do ano e ata o duodécimo, inclusive.

Excepcionalmente poderá admitirse unha
ampliación deste último prazo ata o décimo sétimo
ano, inclusive. Regulamentariamente determinaran-
se os supostos, condicións e requisitos que habi-
litan para a devandita ampliación.

Con excepción do suposto previsto no parágrafo
anterior, non se aplicará a exención no primeiro
ano e a partir do duodécimo.

No caso de que a entidade participada acceda
á cotización nun mercado de valores regulado na
Directiva 93/22/CEE do Consello, do 10 de maio
de 1993, a aplicación da exención prevista nos
parágrafos anteriores quedará condicionada a que
a sociedade ou o fondo de capital-risco proceda
a transmiti-la súa participación no capital da empre-
sa participada nun prazo non superior a dous anos,
contados desde a data en que se producise a admi-
sión a cotización desta última.»

Artigo sesaxésimo. Modificación do artigo 72 «Tribu-
tación dos socios ou partícipes en institucións de
investimento colectivo».

Engádese un novo punto 3 ó artigo 72 que quedará
redactado nos seguintes termos:

«3. O réxime previsto no punto 2 deste artigo
será de aplicación ós socios ou partícipes de ins-
titucións de investimento colectivo, reguladas pola
Directiva 85/611/CEE do Consello, do 20 de
decembro de 1985, distintas das previstas no arti-
go 74 desta lei, constituídas e domiciliadas nalgún
estado membro da Unión Europea e inscritas no
rexistro especial da Comisión Nacional do Mercado
de Valores, para efectos da súa comercialización
por entidades residentes en España.»
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Artigo sesaxésimo primeiro. Modificación do artigo 73
«Rendas contabilizadas das accións ou participacións
das institucións de investimento colectivo».

O artigo 73 queda redactado así:
«Integrarase na base impoñible o importe das ren-

das contabilizadas ou que deban contabilizarse polo
suxeito pasivo derivadas das accións ou participa-
cións das institucións de investimento colectivo.»

Artigo sesaxésimo segundo. Modificación do capítu-
lo VI «Transparencia fiscal» do título VIII.

Modifícase o capítulo VI do título VIII, que, coa nova
redacción que se lles da ós artigos 75, 76 e 77, queda
redactado nos seguintes termos:

«CAPÍTULO VI
Sociedades patrimoniais

Artigo 75. Réxime das sociedades patrimoniais.
1. Terán a consideración de sociedades patri-

moniais aquelas nas que concorran as circunstan-
cias seguintes:

a) Que máis da metade do seu activo estea
constituído por valores ou que máis da metade do
seu activo non estea afecto a actividades econó-
micas.

Para determinar se existe actividade económica
ou se un elemento patrimonial se encontra afecto
a ela, aplicarase o disposto no imposto sobre a
renda das persoas físicas.

Tanto o valor do activo como o dos elementos
patrimoniais non afectos a actividades económicas
será o que se deduza da contabilidade, sempre que
esta reflicta fielmente a verdadeira situación patri-
monial da sociedade.

Para efectos de determina-la parte do activo que
está constituída por valores ou elementos patrimo-
niais non afectos:

a’) Non se computarán os valores seguintes:
Os posuídos para dar cumprimento a obrigas

legais e regulamentarias.
Os que incorporen dereitos de crédito nacidos

de relacións contractuais establecidas como con-
secuencia do desenvolvemento de actividades eco-
nómicas.

Os posuídos por sociedades de valores como
consecuencia do exercicio da actividade constitu-
tiva do seu obxecto.

Os que outorguen, polo menos, o 5 por 100
dos dereitos de voto e se posúan coa finalidade
de dirixir e xestiona-la participación sempre que,
para estes efectos, se dispoña da correspondente
organización de medios materiais e persoais, e a
entidade participada non estea comprendida na
presente letra.

b’) Non se computarán como valores nin como
elementos non afectos a actividades económicas
aqueles cun prezo de adquisición que non supere
o importe dos beneficios non distribuídos obtidos
pola entidade, sempre que os devanditos beneficios
proveñan da realización de actividades económi-
cas, co límite do importe dos beneficios obtidos
tanto no propio ano coma nos últimos dez anos
anteriores. Para estes efectos, asimilaranse ós
beneficios procedentes de actividades económicas
os dividendos que procedan dos valores a que se
refire o último inciso do parágrafo anterior, cando
os ingresos obtidos pola entidade participada pro-

cedan, polo menos no 90 por 100, da realización
de actividades económicas.

b) Que máis do 50 por 100 do capital social
pertenza, directa ou indirectamente, a dez ou
menos socios ou a un grupo familiar, entendéndose
para estes efectos que este está constituído polo
cónxuxe e as demais persoas unidas por vínculos
de parentesco, en liña directa ou colateral, con-
sanguínea ou por afinidade, ata o cuarto grao,
inclusive.

As circunstancias a que se refire este punto debe-
rán concorrer durante máis de noventa días do exer-
cicio social.

2. Non se aplicará este réxime a sociedades
nas que a totalidade dos socios sexan persoas xurí-
dicas que, pola súa vez, non sexan sociedades patri-
moniais ou cando unha persoa xurídica de dereito
público sexa titular de máis do 50 por 100 do capi-
tal. Tampouco se aplicará nos períodos impositivos
en que os valores representativos da participación
da sociedade estivesen admitidos a negociación
nalgún dos mercados secundarios oficiais de valo-
res previstos na Lei 24/1988, do 28 de xullo, do
mercado de valores.

3. As sociedades patrimoniais tributarán por
este imposto de acordo coas seguintes regras espe-
ciais:

a) A base impoñible dividirase en dúas partes,
a parte xeral e a parte especial, e cuantificarase
segundo o disposto na Lei 40/1998, do 9 de
decembro, do imposto sobre a renda das persoas
físicas e outras normas tributarias, excluído o esta-
blecido no capítulo III do seu título II e no seu artigo
77.1.a), segundo parágrafo, e tendo en conta o
seguinte:

a’) A determinación do rendemento neto pro-
cedente de actividades económicas realizarase
mediante a modalidade normal do réxime de esti-
mación directa.

b’) No cálculo do importe das ganancias patri-
moniais non resultará de aplicación o establecido
na disposición transitoria novena da Lei 40/1998,
do 9 de decembro, do imposto sobre a renda das
persoas físicas e outras normas tributarias.

c’) Non serán de aplicación as reduccións esta-
blecidas nos artigos 21.2, 21.3, 24.2, 30 e 76 bis.2
da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do imposto
sobre a renda das persoas físicas e outras normas
tributarias, cando algún dos socios da sociedade
patrimonial sexa suxeito pasivo do imposto sobre
sociedades ou do imposto sobre a renda de non
residentes.

d’) As bases impoñibles negativas de exercicios
anteriores compensaranse segundo o disposto na
normativa do imposto sobre a renda das persoas
físicas.

b) O tipo de gravame será do 40 por 100 para
a parte xeral da base impoñible. A parte especial
da base impoñible tributará ó 15 por 100.

c) A cota íntegra unicamente poderá minorarse
por aplicación das seguintes partidas:

Deduccións previstas para as persoas físicas nos
puntos 2, 3, 4 e 5 do artigo 55 da Lei 40/1998,
do 9 de decembro, do imposto sobre a renda das
persoas físicas e outras normas tributarias, nos ter-
mos establecidos no artigo 56 da citada lei.

Deduccións por dobre imposición establecidas
nos artigos 66 e 67 da Lei 40/1998, do 9 de
decembro, do imposto sobre a renda das persoas
físicas e outras normas tributarias.
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Pagamentos á conta previstos nos artigos 38
e 146 desta lei.

d) No cálculo do importe dos pagamentos frac-
cionados realizado segundo o establecido no pun-
to 2 do artigo 38 desta lei, as únicas minoracións
que se van realizar serán as procedentes das deduc-
cións previstas nos puntos 2, 4 e 5 do artigo 55
e nos artigos 66 e 67 da Lei 40/1998, do imposto
sobre a renda das persoas físicas e outras normas
tributarias, así como das retencións e ingresos á
conta correspondentes a aquel.

Se o devandito cálculo se realiza aplicando o
disposto no punto 3 do artigo 38 desta lei, tan
só se terá en conta a deducción prevista no punto 4
do artigo 55 da Lei 40/1998, do imposto sobre
a renda das persoas físicas e outras normas tri-
butarias, así como as retencións e ingresos á conta
practicados sobre os ingresos do suxeito pasivo,
e os pagamentos fraccionados efectuados corres-
pondentes ó período impositivo.

Artigo 76. Distribución de beneficios obtidos en
exercicios nos que fose de aplicación o réxime
de sociedades patrimoniais e transmisión de
accións ou participacións en sociedades que esti-
vesen sometidas ó réxime de sociedades patri-
moniais.

1. A distribución de beneficios obtidos en exer-
cicios nos que fose de aplicación o réxime especial
das sociedades patrimoniais, calquera que sexa a
entidade que reparta os beneficios obtidos polas
sociedades patrimoniais, o momento no que o
reparto se realice e o réxime fiscal especial aplicable
ás entidades nese momento, recibirá o seguinte
tratamento:

a) Cando o perceptor sexa contribuínte do
imposto sobre a renda das persoas físicas, os divi-
dendos e participacións en beneficios a que se refi-
ren os puntos 1.o e 2.o da alínea a) do punto 1
do artigo 23 da Lei 40/1998, do 9 de decembro,
do imposto sobre a renda das persoas físicas e
outras normas tributarias, que procedan de perío-
dos impositivos durante os cales a entidade que
os distribúe se atopase no réxime de sociedades
patrimoniais, non se integrarán na renda do período
impositivo do devandito imposto.

b) Cando o perceptor sexa un suxeito pasivo
deste imposto ou un contribuínte do imposto sobre
a renda de non residentes con establecemento per-
manente, os beneficios percibidos integraranse, en
todo caso, na base impoñible e darán dereito á
deducción por dobre imposición de dividendos nos
termos establecidos nos puntos 1 e 4 do artigo 28
desta lei.

c) Cando o perceptor sexa un contribuínte do
imposto sobre a renda de non residentes sen esta-
blecemento permanente, os beneficios percibidos
por el terán o tratamento que lles corresponda de
acordo co establecido na Lei 41/1998, do 9 de
decembro, do imposto sobre a renda de non resi-
dentes e normas tributarias, para estes contribuíntes.

2. As rendas obtidas na transmisión da par-
ticipación en sociedades que teñan reservas pro-
cedentes de beneficios ós que lles fose de apli-
cación o réxime de sociedades patrimoniais, cal-
quera que sexa a entidade da que se transmitan
as participacións, o momento no que se realice
a transmisión e o réxime fiscal especial aplicable

ás entidades nese momento, recibirán o seguinte
tratamento:

a) Cando o transmitente sexa contribuínte do
imposto sobre a renda das persoas físicas, para
efectos da determinación da ganancia ou perda
patrimonial aplicarase o disposto no artigo 35.1.c)
da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do imposto
sobre a renda das persoas físicas e outras normas
tributarias.

b) Cando o transmitente sexa unha entidade
suxeita a este imposto, ou un contribuínte do impos-
to sobre a renda de non residentes con estable-
cemento permanente, en ningún caso poderá apli-
ca-la deducción para evita-la dobre imposición
sobre plusvalías de fonte interna nos termos esta-
blecidos no artigo 28 desta lei.

Na determinación destas rendas, o valor de trans-
misión que se vai computar será, como mínimo,
o teórico resultante do último balance cerrado,
unha vez substituído o valor contable dos activos
non afectos polo valor que terían para efectos do
imposto sobre o patrimonio, ou polo valor normal
de mercado se for inferior.

O disposto no primeiro parágrafo desta letra
tamén se aplicará nos supostos a que se refire o
punto 3 do artigo 28 desta lei.

c) Cando o transmitente sexa un contribuínte
do imposto sobre a renda de non residentes sen
establecemento permanente, terá o tratamento que
lle corresponda de acordo co establecido na Lei
41/1998, do 9 de decembro, do imposto sobre
a renda de non residentes e normas tributarias,
para estes contribuíntes.

Artigo 77. Identificación de partícipes.

1. As sociedades patrimoniais deberán manter
ou converter en nominativos os valores ou parti-
cipacións representativos da participación no seu
capital.

2. A falta de cumprimento deste requisito terá
a consideración de infracción tributaria simple, san-
cionable con multa de 3.000 a 6.000 euros, por
cada período impositivo en que se dese o incum-
primento.

Desta infracción serán responsables subsidiarios
os administradores da sociedade, agás os que pro-
puxesen expresamente as medidas necesarias para
dar cumprimento ó previsto no parágrafo anterior,
sen que fosen aceptadas polos restantes adminis-
tradores.»

Artigo sesaxésimo terceiro. Modificación do artigo 81
«Definición do grupo fiscal. Sociedade dominante.
Sociedades dependentes».

Un. Modifícase a alínea e) do punto 2 do artigo 81,
que queda redactado nos seguintes termos:

«e) Que non estea sometida ó réxime especial
das agrupacións de interese económico, españolas
e europeas, e de unións temporais de empresas
ou ó das sociedades patrimoniais.»

Dous. Engádese un novo parágrafo f) ó punto 2 do
artigo 81, que queda redactado nos seguintes termos:

«f) Que, tratándose de establecementos per-
manentes de entidades non residentes en territorio
español, as devanditas entidades non sexan depen-
dentes de ningunha outra residente en territorio
español que reúna os requisitos para ser conside-



Suplemento núm. 2 Sábado 11 xaneiro 2003 163

rada como dominante e residan nun país ou terri-
torio co que España teña subscrito un convenio
para evita-la dobre imposición internacional que
conteña cláusula de intercambio de información.»

Artigo sesaxésimo cuarto. Modificación do artigo 108
«Achegas que non sexan en diñeiro».

Modifícase o punto 1 do artigo 108, que queda redac-
tado nos seguintes termos:

«1. O réxime previsto neste capítulo aplicarase,
á opción do suxeito pasivo deste imposto ou do
contribuínte do imposto sobre a renda das persoas
físicas, ás achegas que non sexan en diñeiro nas
que concorran os seguintes requisitos:

a) Que a entidade que recibe a achega sexa
residente en territorio español ou realice activida-
des nel por medio dun establecemento permanente
ó que se afecten os bens achegados.

b) Que, unha vez realizada a achega, o suxeito
pasivo que achegue este imposto ou o contribuínte
do imposto sobre a renda das persoas físicas, par-
ticipe nos fondos propios da entidade que recibe
a achega en, polo menos, o 5 por 100.

c) Que, no caso de achega de accións ou par-
ticipacións sociais por contribuíntes do imposto
sobre a renda das persoas físicas, se terán que
cumprir ademais dos requisitos sinalados nos pará-
grafos a) e b), os seguintes:

a’) Que a entidade do capital social da cal sexan
representativos sexa residente en territorio español
e que á devandita entidade non lle sexan de apli-
cación o réxime especial de agrupacións de inte-
rese económico, españolas ou europeas, e de
unións temporais de empresas nin o de sociedades
patrimoniais, previstos nesta lei.

b’) Que representen unha participación de,
polo menos, un 5 por 100 dos fondos propios da
entidade.

c’) Que quen as achegue as posúa de maneira
ininterrompida durante o ano anterior á data do
documento público en que se formalice a achega.

d) Que, no caso de achega de elementos patri-
moniais distintos dos mencionados na alínea c) por
contribuíntes do imposto sobre a renda das persoas
físicas, os devanditos elementos estean afectos a
actividades económicas para as que a contabili-
dade se leve consonte o disposto no Código de
comercio.»

Artigo sesaxésimo quinto. Modificación do artigo 121
«Inclusión na base impoñible de determinadas rendas
positivas obtidas por entidades non residentes».

Modifícase o punto 10 do artigo 121, que queda
redactado nos seguintes termos:

«10. Para calcula-la renda derivada da trans-
misión da participación, directa ou indirecta, o valor
de adquisición incrementarase no importe da renda
positiva que, sen efectiva distribución, fose incluída
na base impoñible dos socios como rendas das
súas accións ou participacións no período de tempo
comprendido entre a súa adquisición e transmisión.

No caso de sociedades que, segundo o disposto
nesta lei, deban ser consideradas como patrimo-
niais, o valor de transmisión que se computará será,
como mínimo, o teórico resultante do último balan-

ce cerrado, unha vez substituído o valor contable
dos activos polo valor que terían para efectos do
imposto sobre o patrimonio ou polo valor normal
de mercado se este for inferior.»

Artigo sesaxésimo sexto. Modificación do artigo 129
«Entidades de tenza de valores estranxeiros».

Modifícase o punto 1 do artigo 129, que queda redac-
tado nos seguintes termos:

«1. Poderanse acoller ó réxime previsto neste
capítulo as entidades que no seu obxecto social
inclúan a actividade de xestión e administración
de valores representativos dos fondos propios de
entidades non residentes en territorio español,
mediante a correspondente organización de
medios materiais e persoais.

Os valores ou participacións representativos da
participación no capital da entidade de tenza de
valores estranxeiros deberán ser nominativos.

As entidades sometidas ós réximes especiais das
agrupacións de interese económico, españolas e
europeas, e de unións temporais de empresas ou
de sociedades patrimoniais non poderán acollerse
ó réxime deste capítulo.»

Artigo sesaxésimo sétimo. Modificación do arti-
go 145 «Devolucións de oficio».

Un. Modifícase o punto 1 do artigo 145, que queda
redactado nos seguintes termos:

«1. Cando a suma das retencións e ingresos
á conta e dos pagamentos fraccionados sexa supe-
rior ó importe da cota resultante da autoliquidación,
a Administración tributaria procederá, se é o caso,
a practicar liquidación provisional dentro dos seis
meses seguintes ó termo do prazo establecido para
a presentación da declaración.

Cando a declaración fose presentada fóra de pra-
zo, os seis meses a que se refire o parágrafo anterior
computaranse desde a data da súa presentación.»

Dous. Modifícase o punto 2 do artigo 145, que que-
da redactado nos seguintes termos:

«2. Cando a cota resultante da autoliquidación
ou, se é o caso, da liquidación provisional sexa
inferior á suma das cantidades efectivamente reti-
das, ingresos á conta e pagamentos fraccionados,
a Administración tributaria procederá a devolver
de oficio o exceso sobre a citada cota, sen prexuízo
da práctica das ulteriores liquidacións, provisionais
ou definitivas, que procedan.»

Artigo sesaxésimo oitavo. Modificación do artigo 146
«Retencións e ingresos á conta».

Un. Modifícase o punto 1 do artigo 146, que queda
redactado nos seguintes termos:

«1. As entidades, incluídas as comunidades de
bens e as de propietarios, que satisfagan ou aboen
rendas suxeitas a este imposto, estarán obrigadas
a reter ou a efectuar ingresos á conta, en concepto
de pagamento á conta, a cantidade que resulte
de aplica-las porcentaxes de retención indicadas
no punto 6 deste artigo á base de retención deter-
minada regulamentariamente, e a ingresa-lo seu
importe no Tesouro nos casos e formas que se
establezan.
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Tamén estarán obrigados a reter e ingresar os
empresarios individuais e os profesionais respecto
das rendas que satisfagan ou aboen no exercicio
das súas actividades empresariais ou profesionais,
así como as persoas físicas, xurídicas e demais enti-
dades non residentes en territorio español que ope-
ren nel mediante establecemento permanente.»

Dous. Modifícase a alínea b) do punto 4 do arti-
go 146, que queda redactado nos seguintes termos:

«b) Os dividendos ou participacións en bene-
ficios repartidos por agrupacións de interese eco-
nómico, españolas e europeas, e por unións tem-
porais de empresas que correspondan a socios que
deban soporta-la imputación da base impoñible e
procedan de períodos impositivos durante os cales
a entidade tributase segundo o disposto no réxime
especial do capítulo II do título VIII desta lei.»

Tres. Proponse a introducción dunha nova alínea e)
no punto 4 do artigo 146 da Lei do imposto sobre socie-
dades, coa seguinte redacción:

«4. Regulamentariamente estableceranse os
supostos nos que non existirá retención. En par-
ticular, non se practicará retención:

(...)

e) Nas rendas obtidas polo cambio de activos
nos que estean investidas as provisións dos seguros
de vida nos que o tomador asume o risco do inves-
timento.»

Catro. Modifícase o punto 6 do artigo 146, que que-
da redactado nos seguintes termos:

«6. A porcentaxe de retención ou ingreso á
conta será a seguinte:

a) Con carácter xeral, o 15 por 100.
Cando se trate de rendas procedentes do arren-

damento ou subarrendamento de inmobles urba-
nos situados en Ceuta, Melilla ou nas súas depen-
dencias, obtidas por entidades domiciliadas nos
devanditos territorios ou que operen neles median-
te establecemento ou sucursal, a devandita por-
centaxe dividirase por dous.

b) No caso de rendas procedentes da cesión
do dereito á explotación da imaxe ou do consen-
timento ou autorización para a súa utilización, o 20
por 100.

Regulamentariamente poderán modificarse as
porcentaxes de retención e ingreso á conta pre-
vistas neste punto.»

Artigo sesaxésimo noveno. Modificación da disposi-
ción adicional oitava.

O punto 2 da disposición adicional oitava quedará
redactado nos seguintes termos:

«2. As referencias que o artigo 21 e o artigo
45.1.b).10 da Lei do imposto sobre transmisións
patrimoniais e actos xurídicos documentados fan
ás definicións de fusión e escisión do artigo 2, pun-
tos 1, 2 e 3, da Lei 29/1991, do 16 de setembro,
de adecuación de determinados conceptos impo-
sitivos ás directivas e regulamentos das comunida-
des europeas, entenderanse feitas ó artigo 97, pun-
tos 1, 2, 3 e 5, desta lei, e as referencias ó réxime
especial do título I da Lei 29/1991, entenderanse
feitas ó capítulo VIII do título VIII desta lei.»

CAPÍTULO III

Imposto sobre a renda de non residentes

Introdúcense as seguintes modificacións na Lei
41/1998, do 9 de decembro, do imposto sobre a renda
de non residentes e normas tributarias:

Artigo septuaxésimo. Modificación do artigo 5 «Con-
tribuíntes».

Engádese unha alínea c) ó artigo 5, redactada nos
seguintes termos:

«c) As entidades en réxime de atribución de ren-
das a que se refire o artigo 32 sexies desta lei.»

Artigo septuaxésimo primeiro. Adición dun novo arti-
go 6 bis «Atribución de rendas».

Engádese un novo artigo 6 bis, que queda redactado
nos seguintes termos:

«Artigo 6 bis. Atribución de rendas.

As rendas correspondentes ás entidades en réxi-
me de atribución de rendas a que se refire o artigo 10
da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do imposto
sobre a renda das persoas físicas e outras normas
tributarias, así como as retencións e ingresos á conta
que soportasen, atribuiránselles ós socios, herdeiros,
comuneiros ou partícipes, respectivamente, de acor-
do co establecido na sección 2.a do título VII da
devandita lei e no capítulo VI desta lei.»

Artigo septuaxésimo segundo. Modificación do arti-
go 8 «Responsables».

Modifícanse os puntos 1, 2 e 3 do artigo 8, e engá-
dese un novo punto 4, que quedan redactados nos
seguintes termos:

«1. Responderán solidariamente do ingreso
das débedas tributarias correspondentes ós rende-
mentos que satisfixese ou ás rendas dos bens ou
dereitos dos que teñan encomendado o depósito
ou xestión, respectivamente, o pagador dos ren-
dementos devengados sen mediación de estable-
cemento permanente polos contribuíntes ou o
depositario ou xestor dos bens ou dereitos dos con-
tribuíntes non afectos a un establecemento per-
manente.

Esta responsabilidade non existirá cando resulte
de aplicación a obriga de reter e ingresar á conta
a que se refire o artigo 30 desta lei, mesmo nos
supostos previstos no punto 4 do devandito artigo,
sen prexuízo das responsabilidades que deriven da
condición de retentor.

2. Non se entenderá que unha persoa ou enti-
dade satisfai un rendemento cando se limite a efec-
tuar unha simple mediación de pagamento. Enten-
derase por simple mediación de pagamento o aboa-
mento dunha cantidade por conta e orde dun ter-
ceiro.

3. No caso do pagador de rendementos deven-
gados sen mediación de establecemento perma-
nente polos contribuíntes deste imposto, as actua-
cións da Administración tributaria poderán enten-
derse directamente co responsable, ó que será
esixible a débeda tributaria, sen que sexa necesario
o acto administrativo previo de derivación de res-
ponsabilidade previsto no punto 4 do artigo 37
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da Lei 230/1963, do 28 de decembro, xeral tri-
butaria.

No caso do depositario ou xestor dos bens ou
dereitos non afectos a un establecemento perma-
nente, a responsabilidade solidaria esixirase nos ter-
mos previstos no punto 4 do artigo 37 da Lei
230/1963, do 28 de decembro, xeral tributaria.

4. Responderán solidariamente do ingreso das
débedas tributarias correspondentes ós establece-
mentos permanentes de contribuíntes non residen-
tes e ás entidades a que se refire o artigo 32 sexies
desta lei, as persoas que, de acordo co establecido
no artigo 9 desta lei, sexan os seus representantes.»

Artigo septuaxésimo terceiro. Modificación do arti-
go 9 «Representantes».

Modifícase o artigo 9, que queda redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 9. Representantes.

1. Os contribuíntes por este imposto estarán
obrigados a nomear, antes do fin do prazo de decla-
ración da renda obtida en España, unha persoa físi-
ca ou xurídica con residencia en España, para que
os represente ante a Administración tributaria en
relación coas súas obrigas por este imposto, cando
operen por mediación dun establecemento perma-
nente, nos supostos a que se refiren os artigos 23.2
e 32 sexies desta lei ou cando, debido á contía
e características da renda obtida en territorio espa-
ñol polo contribuínte, así o requira a Administración
tributaria.

O contribuínte ou o seu representante estarán
obrigados a poñer en coñecemento da Adminis-
tración tributaria o nomeamento, debidamente
acreditado, no prazo de dous meses a partir da
data deste.

A designación comunicaráselle á Delegación da
Axencia Estatal de Administración tributaria na que
teñan que presenta-la declaración polo imposto,
xuntándolle á indicada comunicación a aceptación
expresa do representante.

2. En caso de incumprimento da obriga de
nomeamento que establece o punto anterior, a
Administración tributaria poderá considerar repre-
sentante do establecemento permanente ou do
contribuínte a que se refire o parágrafo c) do arti-
go 5 desta lei, a quen figure como tal no Rexistro
mercantil. Se non houber representante nomeado
ou inscrito, ou fose persoa distinta de quen estea
facultado para contratar en nome daqueles, a Admi-
nistración tributaria poderá considerar como tal a
este último.

3. O incumprimento das obrigas a que se refire
o punto 1 constituirá infracción tributaria simple,
sancionable con multa de 600 a 6.000 euros.»

Artigo septuaxésimo cuarto. Modificación do arti-
go 12 «Rendas obtidas en territorio español».

Modifícase o artigo 12, que queda redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 12. Rendas obtidas en territorio español.

1. Considéranse rendas obtidas en territorio
español as seguintes:

a) As rendas de actividades ou explotacións
económicas realizadas mediante establecemento
permanente situado en territorio español.

Entenderase que unha persoa física ou entidade
opera mediante establecemento permanente en
territorio español cando por calquera título dispoña
nel, de forma continuada ou habitual, de instala-
cións ou lugares de traballo de calquera índole,
nos que realice toda ou parte da súa actividade,
ou actúe nel por medio dun axente autorizado para
contratar, en nome e por conta do contribuínte,
que exerza habitualmente os devanditos poderes.

En particular, entenderase que constitúen esta-
blecemento permanente as sedes de dirección, as
sucursais, as oficinas, as fábricas, os talleres, os
almacéns, tendas ou outros establecementos, as
minas, os pozos de petróleo ou de gas, as canteiras,
as explotacións agrícolas, forestais ou pecuarias ou
calquera outro lugar de exploración ou de extrac-
ción de recursos naturais, e as obras de construc-
ción, instalación ou montaxe cunha duración que
exceda de seis meses.

b) As rendas de actividades ou explotacións
económicas realizadas sen mediación de estable-
cemento permanente situado en territorio español,
cando non resulte de aplicación outra letra deste
artigo, nos seguintes casos:

a’) Cando as actividades económicas sexan
realizadas en territorio español. Non se conside-
rarán obtidos en territorio español os rendementos
derivados da instalación ou montaxe de maquinaria
ou instalacións procedentes do estranxeiro cando
tales operacións as realice o provedor da maqui-
naria ou instalacións, e o seu importe non exceda
do 20 por 100 do prezo de adquisición dos devan-
ditos elementos.

b’) Cando se trate de prestacións de servicios
utilizadas en territorio español, en particular as refe-
ridas á realización de estudios, proxectos, asistencia
técnica ou apoio á xestión. Entenderanse utilizadas
en territorio español aquelas que sirvan a activi-
dades económicas realizadas en territorio español
ou se refiran a bens situados nel. Cando tales pres-
tacións sirvan parcialmente a actividades econó-
micas realizadas en territorio español, considera-
ranse obtidas en España só pola parte que sirva
a actividade desenvolvida en España.

c’) Cando deriven, directa ou indirectamente,
da actuación persoal en territorio español de artis-
tas e deportistas, ou de calquera outra actividade
relacionada coa devandita actuación, mesmo can-
do se perciban por persoa ou entidade distinta do
artista ou deportista.

c) Os rendementos do traballo:

a’) Cando deriven, directa ou indirectamente,
dunha actividade persoal desenvolvida en territorio
español.

b’) Cando se trate de retribucións públicas
satisfeitas pola Administración española.

c’) Cando se trate de remuneracións satisfeitas
por persoas físicas que realicen actividades eco-
nómicas, no exercicio das súas actividades, ou enti-
dades residentes en territorio español ou por esta-
blecementos permanentes situados nel por razón
dun emprego exercido a bordo dun buque ou aero-
nave en tráfico internacional.

O disposto nos parágrafos b’) e c’) non será de
aplicación cando o traballo se preste integramente
no estranxeiro e tales rendementos estean suxeitos
a un imposto de natureza persoal no estranxeiro.

d) As pensións e demais prestacións similares,
cando deriven dun emprego prestado en territorio
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español ou cando sexan satisfeitas por unha persoa
ou entidade residente en territorio español ou por
un establecemento permanente situado nel.

Considéranse pensións as remuneracións satis-
feitas por razón dun emprego anterior, con inde-
pendencia de que as perciba o propio traballador
ou outra persoa.

Considéranse prestacións similares, en particu-
lar, as previstas no artigo 16.2, parágrafos a) e f),
da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do imposto
sobre a renda das persoas físicas e outras normas
tributarias.

e) As retribucións dos administradores e mem-
bros dos consellos de administración, das xuntas que
fagan as súas veces ou de órganos representativos
dunha entidade residente en territorio español.

f) Os seguintes rendementos de capital mobi-
liario:

a’) Os dividendos e outros rendementos deri-
vados da participación nos fondos propios de enti-
dades residentes en España, sen prexuízo do dis-
posto no artigo 131 da Lei 43/1995, do 27 de
decembro, do imposto sobre sociedades.

b’) Os xuros e outros rendementos obtidos pola
cesión a terceiros de capitais propios satisfeitos
por persoas ou entidades residentes en territorio
español, ou por establecementos permanentes
situados nel, ou que retribúan prestacións de capital
utilizadas en territorio español.

c’) Os canons ou regalías satisfeitos por per-
soas ou entidades residentes en territorio español
ou por establecementos permanentes situados nel,
ou que se utilicen en territorio español.

Teñen a consideración de canons ou regalías
as cantidades de calquera clase pagadas polo uso,
ou a concesión de uso de:

Dereitos sobre obras literarias, artísticas ou cien-
tíficas, incluídas as películas cinematográficas.

Patentes, marcas de fábrica ou de comercio,
debuxos ou modelos, planos, fórmulas ou proce-
dementos secretos.

Dereitos sobre programas informáticos.
Informacións relativas a experiencias industriais,

comerciais ou científicas.
Dereitos persoais susceptibles de cesión, tales

como os dereitos de imaxe.
Calquera dereito similar ós anteriores.

En particular, teñen esa consideración as can-
tidades pagadas polo uso ou a concesión de uso
dos dereitos amparados polo Real decreto lexis-
lativo 1/1996, que aproba o texto refundido da
Lei de propiedade intelectual, a Lei 11/1986, de
patentes e a Lei 17/2001, do 7 de decembro, de
marcas.

d’) Outros rendementos de capital mobiliario
non mencionados nos parágrafos a’), b’) e c’) ante-
riores deste punto, satisfeitos por persoas físicas
que realicen actividades económicas, no exercicio
das súas actividades, ou entidades residentes en
territorio español ou por establecementos perma-
nentes situados nel.

g) Os rendementos derivados, directa ou indi-
rectamente, de bens inmobles situados en territorio
español ou de dereitos relativos a eles.

h) As rendas imputadas ós contribuíntes per-
soas físicas titulares de bens inmobles urbanos
situados en territorio español non afectos a acti-
vidades económicas.

i) As ganancias patrimoniais:

a’) Cando se deriven de valores emitidos por per-
soas ou entidades residentes en territorio español.

b’) Cando se deriven doutros bens mobles, dis-
tintos dos valores, situados en territorio español
ou de dereitos que deban cumprirse ou se exerzan
en territorio español.

c’) Cando procedan, directa ou indirectamente,
de bens inmobles situados en territorio español ou
de dereitos relativos a eles. En particular, consi-
déranse incluídas:

As ganancias patrimoniais derivadas de dereitos
ou participacións nunha entidade, residente ou non,
o activo da cal estea constituído principalmente,
de forma directa ou indirecta, por bens inmobles
situados en territorio español.

As ganancias patrimoniais derivadas da trans-
misión de dereitos ou participacións nunha enti-
dade, residente ou non, que lle atribúan ó seu titular
o dereito de desfrute sobre bens inmobles situados
en territorio español.

d’) Cando se incorporen ó patrimonio do con-
tribuínte bens situados en territorio español ou
dereitos que deban cumprirse ou se exerzan no
devandito territorio, mesmo cando non deriven du-
nha transmisión previa, como as ganancias no
xogo.

2. Non se consideran obtidos en territorio espa-
ñol os seguintes rendementos:

a) Os satisfeitos por razón de compravendas
internacionais de mercadorías, incluídas as comi-
sións de mediación nelas, así como os gastos acce-
sorios e conexos.

b) Os satisfeitos a persoas ou entidades non
residentes por establecementos permanentes situa-
dos no estranxeiro, con cargo a eles, cando as pres-
tacións correspondentes estean vinculadas coa
actividade do establecemento permanente no
estranxeiro.

3. Para a cualificación dos distintos conceptos
de renda en función da súa procedencia atenderase
ó disposto neste artigo e, no seu defecto, ós cri-
terios establecidos na Lei 40/1998, do 9 de decem-
bro, do imposto sobre a renda das persoas físicas
e outras normas tributarias.»

Artigo septuaxésimo quinto. Modificación do arti-
go 13 «Rendas exentas».

Un. Modifícase o parágrafo h) do punto 1 do arti-
go 13, que queda redactado nos seguintes termos:

«h) As rendas derivadas das transmisións de
valores ou o reembolso de participacións en fondos
de investimento realizados nalgún dos mercados
secundarios oficiais de valores españois, obtidas
por persoas físicas ou entidades non residentes sen
mediación de establecemento permanente en terri-
torio español, que sexan residentes nun Estado que
teña subscrito con España un convenio para evita-la
dobre imposición con cláusula de intercambio de
información.»

Dous. Modifícase o punto 2 do artigo 13, que queda
redactado nos seguintes termos:

«2. En ningún caso será de aplicación o dis-
posto nos parágrafos b), c) e h) do punto anterior
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ós rendementos e ganancias patrimoniais obtidos
a través dos países ou territorios cualificados regu-
lamentariamente como paraísos fiscais.

Tampouco será de aplicación o previsto no pará-
grafo g) do punto anterior cando a sociedade matriz
teña a súa residencia fiscal nun país ou territorio
cualificado regulamentariamente como paraíso fis-
cal.»

Artigo septuaxésimo sexto. Modificación do arti-
go 15 «Rendas imputables ós establecementos per-
manentes».

Modifícase o punto 1 do artigo 15, que quedará redac-
tado nos seguintes termos:

«1. Compoñen a renda imputable ó establece-
mento permanente os seguintes conceptos:

a) Os rendementos das actividades ou explo-
tacións económicas desenvolvidas polo devandito
establecemento permanente.

b) Os rendementos derivados de elementos
patrimoniais afectos a el.

c) As ganancias ou perdas patrimoniais deri-
vadas dos elementos patrimoniais afectos ó esta-
blecemento permanente.

Considéranse elementos patrimoniais afectos ó
establecemento permanente os vinculados funcio-
nalmente ó desenvolvemento da actividade que
constitúe o seu obxecto.

Os activos representativos da participación en
fondos propios dunha entidade só se considerarán
elementos patrimoniais afectos ó establecemento
permanente cando este sexa unha sucursal rexis-
trada no Rexistro mercantil e se cumpran os requi-
sitos establecidos regulamentariamente.»

Artigo septuaxésimo sétimo. Modificación do arti-
go 18 «Débeda tributaria».

Un. Modifícase o punto 2 do artigo 18, que queda
redactado nos seguintes termos:

«2. Adicionalmente, cando as rendas obtidas
por establecementos permanentes de entidades
non residentes se transfiran ó estranxeiro, será
esixible unha imposición complementaria, ó tipo
de gravame do 15 por 100, sobre as contías trans-
feridas con cargo ás rendas do establecemento per-
manente, incluídos os pagamentos a que fai refe-
rencia o artigo 17.1.a) desta lei, que non fosen
gastos deducibles para efectos de fixación da base
impoñible do establecemento permanente.

A declaración e ingreso da devandita imposición
complementaria efectuarase na forma e prazos
establecidos para as rendas obtidas sen mediación
de establecemento permanente.»

Dous. Modifícase o punto 3 do artigo 18, que queda
redactado nos seguintes termos:

«3. A imposición complementaria non será apli-
cable:

a) Ás rendas obtidas en territorio español a tra-
vés de establecementos permanentes por entida-
des que teñan a súa residencia fiscal noutro estado
membro da Unión Europea.

b) Ás rendas obtidas en territorio español a tra-
vés de establecementos permanentes por entida-

des que teñan a súa residencia fiscal nun Estado
que subscribise con España un convenio para evi-
ta-la dobre imposición, no que non se estableza
expresamente outra cosa, sempre que exista un
tratamento recíproco.»

Tres. Modifícase o punto 4 do artigo 18, que que-
dará redactado nos seguintes termos:

«4. Na cota íntegra do imposto poderán apli-
carse:

a) O importe das bonificacións e as deduccións
a que se refiren os artigos 28 ó 37 da Lei 43/1995,
do 27 de decembro, do imposto sobre sociedades.

b) O importe das retencións, dos ingresos á
conta e dos pagamentos fraccionados.»

Artigo septuaxésimo oitavo. Modificación do arti-
go 23 «Base impoñible».

Modifícase o punto 4 do artigo 23, que queda redac-
tado nos seguintes termos:

«4. A base impoñible correspondente ás
ganancias patrimoniais determinarase aplicando, a
cada alteración patrimonial que se produza, as nor-
mas previstas na sección 4.a do capítulo I do títu-
lo II, agás o artigo 31, punto 2, e no título VIII,
agás o artigo 77, punto 1, alínea a), segundo pará-
grafo, da Lei 40/1998, do imposto sobre a renda
das persoas físicas e outras normas tributarias.

No caso de entidades non residentes, cando a
ganancia patrimonial proveña dunha adquisición a
título lucrativo, o seu importe será o valor normal
de mercado do elemento adquirido.»

Artigo septuaxésimo noveno. Modificación do arti-
go 24 «Cota tributaria».

Un. Modifícase a alínea b) do artigo 24, que queda
redactada nos seguintes termos:

«b) As pensións e demais prestacións similares
percibidas por persoas físicas non residentes en
territorio español, calquera que sexa a persoa que
xerase o dereito á súa percepción, serán gravadas
de acordo coa seguinte escala:

Importe anual
pensión ata

—
Euros

Cota
—

Euros

Resto pensión ata
—

Euros

Tipo
aplicable

0 0 9.616,19 8
9.616,19 769,30 5.409,11 30

15.025,30 2.392,03 En diante 40.»

Dous. Modifícase a alínea g) do artigo 24, que que-
dará redactada nos seguintes termos:

«g) O 15 por 100 cando se trate de:

a’) Dividendos e outros rendementos derivados
da participación nos fondos propios dunha entidade.

b’) Xuros e outros rendementos obtidos pola
cesión a terceiros de capitais propios.

c’) As rendas derivadas da transmisión ou
reembolso de accións ou participacións represen-
tativas do capital ou o patrimonio das institucións
de investimento colectivo.»
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Artigo octoxésimo. Modificación do artigo 30 «Obriga

de reter e ingresar á conta».

Modifícase o punto 1 do artigo 30, que queda redac-
tado nos seguintes termos:

«1. Estarán obrigados a practicar retención e
ingreso á conta respecto das rendas suxeitas a este
imposto que satisfagan ou aboen:

a) As entidades, incluídas as entidades en réxi-
me de atribución, residentes en territorio español.

b) As persoas físicas residentes en territorio
español que realicen actividades económicas, res-
pecto das rendas que satisfagan ou aboen no exer-
cicio delas.

c) Os contribuíntes deste imposto mediante
establecemento permanente ou sen establecemen-
to, pero, neste caso, unicamente respecto dos ren-
dementos a que se refire o artigo 29 desta lei.

d) Os contribuíntes a que se refire a alínea c)
do artigo 5 desta lei.»

Artigo octoxésimo primeiro. Adición dun novo arti-
go 30 bis, «Obrigas de retención sobre as rendas
de traballo en caso de cambio de residencia».

Engádese un novo artigo 30 bis, que queda redactado
nos seguintes termos:

«Artigo 30 bis. Obrigas de retención sobre as ren-
das do traballo en caso de cambio de residencia.

Os traballadores por conta allea que, non sendo
contribuíntes deste imposto, vaian adquiri-la devan-
dita condición como consecuencia do seu despra-
zamento ó estranxeiro, poderanllo comunicar á
Administración tributaria, deixando constancia da
data de saída do territorio español, para os exclu-
sivos efectos de que o pagador dos rendementos
do traballo os considere como contribuíntes deste
imposto.

De acordo co procedemento que regulamenta-
riamente se estableza, a Administración tributaria
expedirá un documento acreditativo ós traballado-
res por conta allea que o soliciten, que comunicarán
ó pagador dos seus rendementos do traballo resi-
dentes ou con establecemento permanente en
España, e no que conste a data a partir da cal
as retencións e ingresos á conta se practicarán por
este imposto.

O anterior non exonerará o traballador de acre-
dita-la súa nova residencia fiscal ante a Adminis-
tración tributaria.»

Artigo octoxésimo segundo. Modificación do capítu-
lo VI «Outras disposicións».

Créase un novo capítulo que se introduce como capí-
tulo VI. O actual capítulo VI pasa, en consecuencia, a
ser capítulo VII.

O novo capítulo VI quedará redactado nos seguintes
termos:

«CAPÍTULO VI

Entidades en réxime de atribución de rendas

Artigo 32 bis. Entidades en réxime de atribución
de rendas.

1. As entidades a que se refire o artigo 6 bis
desta lei que conten entre os seus membros con
contribuíntes deste imposto aplicarán o disposto
na sección 2 do título VII da Lei 40/1998, do 9

de decembro, do imposto sobre a renda das per-
soas físicas e outras normas tributarias, coas espe-
cialidades previstas neste capítulo segundo se trate
de entidades constituídas en España ou no
estranxeiro.

2. Así mesmo, os membros das entidades a
que se refire o punto anterior que sexan contri-
buíntes deste imposto aplicarán as especialidades
recollidas neste capítulo.

SECCIÓN 1.a ENTIDADES EN RÉXIME DE ATRIBUCIÓN
DE RENDAS CONSTITUÍDAS EN ESPAÑA

Artigo 32 ter. Entidades que realizan unha acti-
vidade económica.

No caso de entidades en réxime de atribución
de rendas que desenvolvan unha actividade eco-
nómica en territorio español, os membros non resi-
dentes en territorio español serán contribuíntes des-
te imposto con establecemento permanente.

Artigo 32 quáter. Entidades que non realizan
unha actividade económica.

1. No caso de entidades en réxime de atribu-
ción de rendas que non desenvolvan unha acti-
vidade económica en territorio español, os mem-
bros non residentes en territorio español serán con-
tribuíntes deste imposto sen establecemento per-
manente e a parte de renda que lles sexa atribuíble
determinarase de acordo coas normas do capítu-
lo IV desta lei.

2. Neste suposto, e sen prexuízo do disposto
no punto 3, a entidade en réxime de atribución
de rendas estará obrigada a ingresar á conta a dife-
rencia entre a parte da retención soportada que
lle corresponda ó membro non residente e a reten-
ción que tería resultado de se ter aplicado direc-
tamente sobre a renda atribuída o disposto no arti-
go 30 desta lei.

3. Tratándose de transmisións de bens inmo-
bles situados en territorio español, cando algún dos
membros da entidade en atribución de rendas non
sexa residente en territorio español, o adquirente
practicará, sobre a parte da contraprestación acor-
dada que corresponda ós devanditos membros, a
retención que resulte por aplicación do artigo 24.2
desta lei.

4. O ministro de Facenda determinará a forma,
lugar e prazos en que deba cumprirse a obriga men-
cionada no punto 2.

SECCIÓN 2.a ENTIDADES EN RÉXIME DE ATRIBUCIÓN
DE RENDAS CONSTITUÍDAS NO ESTRANXEIRO

Artigo 32 quinquies. Entidades en réxime de atri-
bución de rendas constituídas no estranxeiro.

Terán a consideración de entidades en réxime
de atribución de rendas, as entidades constituídas
no estranxeiro cunha natureza xurídica idéntica ou
análoga á das entidades en atribución de rendas
constituídas de acordo coas leis españolas.

Artigo 32 sexies. Entidades con presencia en terri-
torio español.

1. Cando unha entidade en réxime de atribu-
ción de rendas constituída no estranxeiro realice
unha actividade económica en territorio español,
e toda ou parte dela se desenvolva, de forma con-
tinuada ou habitual, mediante instalacións ou luga-
res de traballo de calquera índole, ou actúe nel
a través dun axente autorizado para contratar, en
nome e por conta da entidade, será contribuínte
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deste imposto e presentará, nos termos que esta-
bleza o ministro de Facenda, unha autoliquidación
anual conforme as seguintes regras:

1.a A base impoñible estará constituída pola
parte da renda, calquera que sexa o lugar da súa
obtención, determinada conforme o establecido no
artigo 74 da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do
imposto sobre a renda das persoas físicas e outras
normas tributarias, que resulte atribuíble ós mem-
bros non residentes da entidade.

2.a A cota íntegra determinarase aplicando
sobre a base impoñible o tipo de gravame do 35
por 100.

3.a Esta cota minorarase aplicando as bonifi-
cacións e deduccións que permite o artigo 18.4
desta lei para os contribuíntes que operan mediante
establecemento permanente, así como os paga-
mentos á conta, sempre na parte correspondente
á renda atribuíble ós membros non residentes.

2. Estas entidades deberán presenta-la decla-
ración informativa a que se refire o artigo 74 bis
da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do imposto
sobre a renda das persoas físicas e outras normas
tributarias, pola parte da renda que resulte atribuí-
ble ós membros residentes da entidade.

3. Os contribuíntes a que se refire o punto 1
anterior estarán obrigados a realizar pagamentos
fraccionados á conta deste imposto, autoliquidando
e ingresando o seu importe nas condicións que
regulamentariamente se determinen.

4. No caso de que algún dos membros non
residentes das entidades a que se refire o punto 1
deste artigo invoque un convenio de dobre impo-
sición, considerarase que as cotas satisfeitas pola
entidade foron satisfeitas por estes na parte que
lles corresponda.

Artigo 32 septies. Entidades sen presencia en
territorio español.

1. Cando unha entidade en réxime de atribución
de rendas constituída no estranxeiro obteña rendas
en territorio español sen desenvolver nel unha acti-
vidade económica na forma prevista no punto 1 do
artigo anterior, os membros non residentes en terri-
torio español serán contribuíntes deste imposto sen
establecemento permanente e a parte de renda que
lles sexa atribuíble determinarase de acordo co dis-
posto no capítulo IV desta lei.

2. Ás retencións ou ingresos á conta sobre as
rendas que obteñan en territorio español non lles
será de aplicación o disposto no punto 2 do arti-
go 74 da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do
imposto sobre a renda das persoas físicas e outras
normas tributarias. As retencións ou ingresos á con-
ta practicaranse da seguinte forma:

a) Se se acredita ó pagador a residencia dos
membros da entidade e a proporción en que se
lles atribúe a renda, aplicaráselle a cada membro
a retención que corresponda a teor das devanditas
circunstancias de acordo co seu imposto respec-
tivo.

b) Cando o pagador non entenda acreditadas
as circunstancias descritas no parágrafo anterior,
practicará a retención ou ingreso á conta consonte
as normas deste imposto, sen considera-lo lugar
de residencia dos seus membros nin as exencións
que contempla o artigo 13 desta lei. O tipo de
retención será o que corresponda de acordo co
punto 1 do artigo 24 desta lei.

Cando a entidade en réxime de atribución de
rendas estea constituída nun país ou territorio cua-
lificado regulamentariamente como paraíso fiscal,
a retención que se vai aplicar seguirá en todo caso
a regra establecida na alínea b) anterior.

A retención ou ingreso á conta será deducible
da imposición persoal do socio, herdeiro, comu-
neiro ou partícipe, na mesma proporción en que
se atribúan as rendas.

3. Tratándose de transmisións de bens inmo-
bles situados en territorio español, cando algún dos
membros da entidade en atribución de rendas non
sexa residente en territorio español, o adquirente
practicará, sobre a parte da contraprestación acor-
dada que corresponda ós devanditos membros, a
retención que resulte por aplicación do artigo 24.2
desta lei.

4. As entidades a que se refire este artigo non
estarán sometidas ás obrigas de información a que
se refire o artigo 74 bis da Lei 40/1998, do 9
de decembro, do imposto sobre a renda das per-
soas físicas e outras normas tributarias.»

Artigo octoxésimo terceiro. Modificación do artigo 33
«Opción para contribuíntes residentes doutros esta-
dos membros da Unión Europea».

Modifícase o artigo 33, que queda redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 33. Opción para contribuíntes residentes
noutros estados membros da Unión Europea.

1. O contribuínte por este imposto que sexa
unha persoa física residente dun estado membro
da Unión Europea, sempre que se acredite que ten
fixado o seu domicilio ou residencia habitual nun
estado membro da Unión Europea e que obtivo
durante o exercicio en España por rendementos
do traballo e por rendementos de actividades eco-
nómicas, como mínimo, o 75 por 100 da totalidade
da súa renda, poderá optar por tributar en calidade
de contribuínte polo imposto sobre a renda das
persoas físicas, sempre que tales rendas tributasen
efectivamente durante o período polo imposto
sobre a renda de non residentes.

2. A renda gravable estará constituída pola
totalidade das rendas obtidas en España polo con-
tribuínte que se acolle ó réxime opcional regulado
neste artigo. As rendas computaranse polos seus
importes netos, determinados de acordo co dispos-
to na Lei do imposto sobre a renda das persoas
físicas.

3. O tipo de gravame aplicable será o tipo
medio resultante de aplica-las normas do imposto
sobre a renda das persoas físicas á totalidade das
rendas obtidas polo contribuínte durante o período,
con independencia do lugar onde se producisen
e calquera que sexa a residencia do pagador, tendo
en conta as circunstancias persoais e familiares que
fosen debidamente acreditadas.

O tipo medio de gravame expresarase con dous
decimais.

4. A cota tributaria será o resultado de aplica-lo
tipo medio de gravame á parte de base liquidable,
calculada conforme as normas do imposto sobre
a renda das persoas físicas, correspondente ás ren-
das obtidas polo contribuínte non residente en terri-
torio español durante o período impositivo que se
liquida.

5. Para a determinación do período impositivo
e o devengo do imposto seguirase o disposto pola
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Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas
para os contribuíntes polo devandito imposto.

6. As persoas físicas ás que resulte de apli-
cación o réxime opcional regulado no presente capí-
tulo non perderán a súa condición de contribuíntes
polo imposto sobre a renda de non residentes.

7. O réxime opcional non será aplicable en nin-
gún caso ós contribuíntes residentes en países ou
territorios cualificados regulamentariamente como
paraísos fiscais.

8. Os contribuíntes por este imposto que for-
men parte dalgunha unidade familiar establecidas
no punto 1 do artigo 68 da Lei 40/1998, do 9
de decembro, do imposto sobre a renda das per-
soas físicas e outras normas tributarias, poderán
solicitar que o réxime opcional regulado neste arti-
go lles sexa aplicado tendo en conta as normas
sobre tributación conxunta contidas no título VI da
citada lei, sempre que se cumpran as condicións
que se establezan regulamentariamente.

9. Regulamentariamente desenvolverase o
contido deste réxime opcional.»

Disposición adicional primeira. Dereito de rescate nos
contratos de seguro colectivo que instrumentan os
compromisos por pensións asumidos polas empresas,
nos termos previstos na disposición adicional primeira
da Lei 8/1987, do 8 de xuño, de regulación dos plans
e fondos de pensións.

A renda que se poña de manifesto como consecuen-
cia do exercicio do dereito de rescate dos contratos de
seguro colectivo que instrumenten compromisos por
pensións, nos termos previstos na disposición adicional
primeira da Lei 8/1987, do 8 de xuño, de regulación
dos plans e fondos de pensións, non estará suxeita ó
imposto sobre sociedades ou ó imposto sobre a renda
das persoas físicas do titular dos recursos económicos
que en cada caso corresponda, nos seguintes supostos:

a) Para a integración total ou parcial dos compro-
misos instrumentados na póliza noutro contrato de segu-
ro que cumpra os requisitos da citada disposición adi-
cional primeira.

b) Para a integración noutro contrato de seguro
colectivo, dos dereitos que correspondan ó traballador
segundo o contrato de seguro orixinal no caso de cesa-
mento da relación laboral.

Os supostos establecidos nos parágrafos a) e b) ante-
riores non alterarán a natureza das primas respecto da
súa imputación fiscal por parte da empresa, nin o cóm-
puto da antigüidade das primas satisfeitas no contrato
de seguro orixinal. Non obstante, no suposto establecido
no parágrafo b) anterior, se as primas non foron impu-
tadas, a empresa poderaas deducir con ocasión desta
mobilización.

Tampouco quedará suxeita ó imposto sobre socie-
dades ou ó imposto sobre a renda das persoas físicas
a renda que se poña de manifesto como consecuencia
da participación en beneficios dos contratos de seguro
que instrumenten compromisos por pensións de acordo
co previsto na disposición adicional primeira da Lei
8/1987, do 8 de xuño, de regulación de plans e fondos
de pensións, cando a devandita participación en bene-
ficios se destine ó aumento das prestacións aseguradas
nos devanditos contratos.

Disposición adicional segunda. Referencias normativas.

As referencias contidas na Lei 230/1963, do 28 de
decembro, xeral tributaria, e na súa normativa de desen-

volvemento relativas ás entidades en réxime de trans-
parencia fiscal deberán entenderse realizadas ás agru-
pacións de interese económico españolas e europeas
e ás unións temporais de empresas.

Disposición adicional terceira. Modificación da Lei
18/1982, do 26 de maio, sobre réxime fiscal de agru-
pacións e unións temporais de empresas e de socie-
dades de desenvolvemento industrial rexional.

Modifícase o parágrafo c) do artigo oitavo da Lei
18/1982, do 26 de maio, sobre réxime fiscal de agru-
pacións e unións temporais de empresas e de sociedades
de desenvolvemento industrial rexional, que quedará
redactado nos seguintes termos:

«c) As unións temporais de empresas terán
unha duración idéntica á da obra, servicio ou sub-
ministración que constitúa o seu obxecto. A dura-
ción máxima non poderá exceder de vintecinco
anos, agás que se trate de contratos que compren-
dan a execución de obras e explotación de servicios
públicos; neste caso, a duración máxima será de
cincuenta anos.»

Disposición adicional cuarta.

Autorízase o Goberno para a elaboración e aprobación
dos textos refundidos únicos da normativa de rango legal
do imposto sobre a renda das persoas físicas, do imposto
sobre a renda de non residentes e do imposto sobre
sociedades.

Disposición adicional quinta. Tratamento fiscal das
subvencións forestais no imposto de sociedades.

Non se integrarán na base impoñible do imposto
sobre sociedades as subvencións concedidas ós suxeitos
pasivos deste imposto que exploten predios forestais
xestionados de acordo con plans técnicos de xestión
forestal, ordenación de montes, plans dasocráticos ou
plans de repoboación forestal aprobados pola Adminis-
tración forestal competente, sempre que o período de
producción medio, segundo a especie de que se trate,
determinado en cada caso pola Administración forestal
competente, sexa igual ou superior a vinte anos.

Disposición adicional sexta.

Dáselle unha nova redacción á disposición transitoria
sexta da Lei 24/2001, de medidas fiscais, administra-
tivas e da orde social, que quedará redactada da seguinte
forma:

«Disposición transitoria sexta. Efectos da diferen-
cia entre o prezo de adquisición da participación
e o seu valor teórico nas operacións realizadas
polo réxime especial das fusións, escisións, ache-
gas de activos e troco de valores.

A valoración resultante da imputación ós bens
do inmobilizado que corresponda á diferencia entre
o prezo de adquisición da participación e o seu
valor teórico, segundo a redacción establecida por
esta lei do punto 3 do artigo 103 da Lei 43/1995,
do 27 de decembro, do imposto sobre sociedades,
terá efectos fiscais para aquelas operacións que
se inscribisen a partir do 1 de xaneiro de 2002.

A diferencia entre o prezo de adquisición da par-
ticipación e o seu valor teórico a que se refire o
citado punto 3 do artigo 103 que non resulte impu-
table ós bens e dereitos adquiridos, derivada de
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operacións inscritas antes do 1 de xaneiro de 2002
que fosen deducibles segundo a redacción do
devandito precepto entón vixente, seguirán sendo
deducibles co límite anual máximo da vinteava par-
te do seu importe.»

Disposición transitoria primeira. Sociedades transpa-
rentes.

1. As bases impoñibles positivas de sociedades
transparentes que correspondan a períodos impositivos
nos que fose de aplicación o citado réxime, así como
os demais conceptos pendentes de imputar que pro-
cedan dos devanditos períodos impositivos, imputaranse
de acordo coas normas reguladoras do réxime de trans-
parencia fiscal vixentes en tales períodos.

2. Na transmisión de accións e participacións no
capital de sociedades que tivesen a consideración de
transparentes en períodos impositivos anteriores, o valor
de adquisición incrementarase no importe dos beneficios
sociais obtidos nos devanditos períodos que, sen efectiva
distribución, fosen imputados ós socios como rendas
das súas accións ou participacións no período de tempo
comprendido entre a súa adquisición e transmisión.

3. Os dividendos e participacións en beneficios das
devanditas sociedades que procedan de períodos impo-
sitivos durante os cales a sociedade que os distribúe
estivese suxeita ó réxime de transparencia fiscal, non
tributarán no imposto sobre a renda das persoas físicas
nin no imposto sobre sociedades. O importe destes divi-
dendos ou participacións en beneficios non se integrará
no valor de adquisición das accións ou participacións
dos socios ós que lles fosen imputados.

Tratándose dos socios que adquiriron as accións ou
participacións con posterioridade á imputación, diminui-
rase o valor de adquisición daquelas nos devanditos
importes.

4. Non estarán suxeitos a retención ou ingreso á
conta os dividendos ou participacións en beneficios a
que se refire o punto 3 anterior.

5. As bases impoñibles negativas pendentes de
compensar polas sociedades transparentes que pasen
a tributar polo réxime especial de sociedades patrimo-
niais, poderán ser compensadas, dentro do prazo que
lle quedase á sociedade transparente, e nas condicións
establecidas no artigo 23 da Lei 43/1995, do 27 de
decembro, do imposto sobre sociedades, coa parte xeral
ou especial da base impoñible positiva da sociedade
patrimonial, á opción desta.

6. As deduccións para evita-la dobre imposición
establecidas no capítulo II do título VI da Lei 43/1995,
do 27 de decembro, do imposto sobre sociedades, pen-
dentes de deducir por insuficiencia de cota poderanse
deducir nos prazos establecidos na devandita normativa.

Disposición transitoria segunda. Disolución e liquida-
ción de sociedades transparentes.

1. Poderán acorda-la súa disolución e liquidación,
con aplicación do réxime fiscal previsto nesta disposi-
ción, as sociedades nas que concorran as seguintes
circunstancias:

a) Que tivesen a consideración de sociedades trans-
parentes, de acordo co punto 1 do artigo 75 da Lei
43/1995, do 27 de decembro, do imposto sobre socie-
dades, no último período impositivo finalizado con ante-
rioridade ó 1 de xaneiro de 2003, ou que reúnan nesta
data os requisitos para te-la citada consideración, e que,
en ámbolos casos, a manteñan ata a data na que acorden
a súa disolución.

b) Que durante o ano 2003 adopten validamente
o acordo de disolución con liquidación e realicen con

posterioridade ó acordo, dentro dos seis meses poste-
riores ó devandito prazo, tódolos actos ou negocios xurí-
dicos necesarios, segundo a normativa mercantil, ata
a cancelación rexistral da sociedade en liquidación.

2. A disolución con liquidación das devanditas
sociedades terá o seguinte réxime fiscal:

a) Exención do imposto sobre transmisións patrimo-
niais e actos xurídicos documentados, concepto «ope-
racións societarias», feito impoñible «disolución de socie-
dades», do número 1.o do punto 1 do artigo 19 do texto
refundido do imposto, aprobado polo Real decreto lexis-
lativo 1/1993, do 24 de setembro.

b) Non se devengará o imposto sobre o incremento
de valor dos terreos de natureza urbana con ocasión
das adxudicacións ós socios de inmobles de natureza
urbana. Na posterior transmisión dos mencionados inmo-
bles entenderase que estes foron adquiridos na data en
que o foron pola sociedade que se extinga.

c) Para efectos do imposto sobre sociedades da
sociedade que se disolve, non se devengará renda nin-
gunha con ocasión da atribución de bens ou dereitos
ós socios, persoas físicas ou xurídicas, residentes en terri-
torio español.

d) Para efectos do imposto sobre a renda das per-
soas físicas, do imposto sobre sociedades ou do imposto
sobre a renda de non residentes dos socios da sociedade
que se disolve:

a’) O valor de adquisición e, se é o caso, de titu-
laridade das accións ou participacións no capital da
sociedade que se disolve aumentarase no importe das
débedas adxudicadas e diminuirase no dos créditos e
diñeiro ou signo que o represente adxudicado.

b’) Se o resultado das operacións descritas no pará-
grafo a’) anterior resultase negativo, o devandito resul-
tado considerarase renda ou ganancia patrimonial,
segundo que o socio sexa persoa xurídica ou física,
respectivamente.

Neste suposto, cada un dos restantes elementos de
activo adxudicados distintos dos créditos, diñeiro ou sig-
no que o represente, considerarase que ten un valor
de adquisición cero.

c’) Se o resultado das operacións descritas no pará-
grafo a’) anterior resultase cero ou positivo, considera-
rase que non existe renda ou perda ou ganancia patri-
monial.

Cando o devandito resultado sexa cero, cada un dos
restantes elementos de activo adxudicados distintos dos
créditos, diñeiro ou signo que o represente, terá como
valor de adquisición cero.

Se o resultado fose positivo, o valor de adquisición
de cada un dos restantes elementos de activo adxu-
dicados distintos dos créditos, diñeiro ou signo que o
represente, será o que resulte de distribuí-lo resultado
positivo entre eles en función do valor neto contable
que resulte do balance final de liquidación da sociedade
que se extingue.

d’) Os elementos adxudicados ó socio, distintos dos
créditos, diñeiro ou signo que o represente, considera-
ranse adquiridos por este na data da súa adquisición
pola sociedade, sen que no cálculo do importe das
ganancias patrimoniais resulte de aplicación o estable-
cido na disposición transitoria novena da Lei 40/1998,
do 9 de decembro, do imposto sobre a renda das persoas
físicas e outras normas tributarias.

3. Durante os períodos impositivos que conclúan
ata a finalización do proceso de disolución con liqui-
dación nos prazos indicados na alínea b) do punto 1
desta disposición transitoria, continuará sendo aplicada,
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tanto polas sociedades transparentes coma polos seus
socios, a normativa vixente o 31 de decembro de 2002.

Nos períodos impositivos que conclúan unha vez aca-
bado o citado prazo, será de aplicación o réxime das
sociedades patrimoniais ou o réxime xeral, segundo
corresponda.

Disposición transitoria terceira. Deduccións por inves-
timentos pendentes de aplicar no imposto sobre
sociedades.

1. As deduccións previstas no capítulo IV do título VI
da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do imposto sobre
sociedades, pendentes de aplicar ó inicio do primeiro
período impositivo que comece a partir do 25 de xuño
de 2000, poderán compensarse no prazo e cos requisitos
establecidos na redacción do artigo 37 da citada lei
vixente no devandito período impositivo, contando a par-
tir da finalización do período impositivo no que se acre-
ditaron as devanditas deduccións.

2. As deduccións previstas no capítulo IV do título VI
da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do imposto sobre
sociedades, pendentes de aplicar ó inicio do primeiro
período impositivo que comece a partir de 1 de xaneiro
de 2002, poderán compensarse no prazo e cos requisitos
establecidos na redacción do artigo 37 da citada lei
vixente no devandito período impositivo, contando a par-
tir da finalización do período impositivo no que se acre-
ditaron as devanditas deduccións.

Disposición transitoria cuarta. Prazo de publicación
da orde de desenvolvemento do réxime de estimación
obxectiva do imposto sobre a renda das persoas físi-
cas e do réxime especial simplificado do imposto
sobre o valor engadido, así como o prazo de renuncias
e revogacións ós citados réximes e ó da agricultura,
gandería e pesca do imposto sobre o valor engadido,
para o ano 2003.

O real decreto polo que se aprobe o desenvolvemento
regulamentario das medidas normativas introducidas por
esta lei no imposto sobre a renda das persoas físicas
establecerá:

1.o O prazo no que deberá ser publicada no «Boletín
Oficial del Estado» a orde pola que se desenvolvan para
o ano 2003 o réxime de estimación obxectiva do imposto
sobre a renda das persoas físicas e o réxime especial
simplificado do imposto sobre o valor engadido.

2.o O prazo de renuncias e revogacións ó réxime
de estimación obxectiva do imposto sobre a renda das
persoas físicas e ós réximes simplificado e da agricultura,
gandería e pesca do imposto sobre o valor engadido,
para o ano 2003, non tendo ningún efecto as renuncias
e revogacións presentadas antes da apertura do citado
prazo.

Disposición transitoria quinta. Réxime transitorio do
novo artigo 26.bis da Lei 46/1984, do 26 de decem-
bro, reguladora das institucións de investimento
colectivo.

Durante os tres meses seguintes á entrada en vigor
desta lei, as xestións do traspaso ás que fai referencia
o artigo 26.bis da Lei 46/1984, do 26 de decembro,
reguladora das institucións de investimento colectivo,
serán asumidas polo partícipe ou socio, sen que en nin-
gún caso poida dispoñer do importe derivado do reem-
bolso ou transmisión.

Disposición derrogatoria única. Derrogación.

1. Á entrada en vigor desta lei quedarán derrogadas
tódalas disposicións que se opoñan ó establecido nela
e, en particular, as seguintes normas:

1.o Con efectos para os períodos impositivos que
se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2003, quedan
derrogados o punto 9 do artigo 15, o parágrafo d) do
artigo 39 e o capítulo III do título VIII da Lei 43/1995,
do 27 de decembro, do imposto sobre sociedades.

2.o Os artigos 9 e 21 da lei 6/2000, do 13 de
decembro, pola que se aproban as medidas fiscais urxen-
tes de estímulo ó aforro familiar e á pequena e mediana
empresa.

3.o O parágrafo d) do artigo 20.1.2.a da Lei
21/2001, do 27 de decembro, pola que se regulan as
medidas fiscais e administrativas do novo sistema de
financiamento das comunidades autónomas de réxime
común e cidades con estatuto de autonomía.

2. A derrogación das normas a que se refire o punto
anterior non prexudicará os dereitos da Facenda pública
respecto ás obrigas tributarias devengadas durante a
súa vixencia.

Disposición derradeira primeira. Reducción das por-
centaxes de retención e ingreso á conta.

Con efectos a partir do 1 de xaneiro de 2003, a por-
centaxe de pagamento á conta do imposto sobre socie-
dades aplicable ás rendas obtidas como consecuencia
da transmisión ou reembolso de accións ou participa-
cións en institucións de investimento colectivo, será o 15
por 100.

Regulamentariamente poderán modificarse as por-
centaxes de pagamento á conta previsto no parágrafo
anterior.

Disposición derradeira segunda. Modificación da Lei
8/1987, do 8 de xuño, de regulación dos plans e
fondos de pensións.

Modifícase o punto 3 do artigo 5 da Lei 8/1987,
do 8 de xuño, de regulación dos plans e fondos de pen-
sións, que queda redactado nos seguintes termos:

«3. As achegas anuais máximas ós plans de pen-
sións regulados nesta lei adecuaranse ó seguinte:

a) O total das achegas anuais máximas ós plans
de pensións regulados nesta lei, sen incluí-las con-
tribucións empresariais que os promotores de plans
de pensións de emprego imputen ós partícipes, non
poderá exceder de 8.000 euros.

Non obstante, no caso de partícipes maiores de
cincuenta e dous anos, o límite anterior incremen-
tarase en 1.250 euros adicionais por cada ano de
idade do partícipe que exceda de cincuenta e dous
anos, fixándose en 24.250 euros para partícipes
de sesenta e cinco anos ou máis.

b) O conxunto das contribucións empresariais
realizadas polos promotores de plans de pensións
de emprego a favor dos seus empregados e impu-
tadas a eles terá como límite anual máximo as con-
tías establecidas no parágrafo a) anterior.

Os empresarios individuais que realicen contri-
bucións empresariais a favor dos seus traballado-
res, como promotores dun plan de pensións de
emprego, poderán realizar achegas propias ó citado
plan, ata o límite máximo establecido para as con-
tribucións empresariais. Estas achegas non serán
cualificadas como contribucións empresariais, agás
para efectos do cómputo dos citados límites.
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c) Os límites establecidos nos parágrafos a) e b)
anteriores aplicaranse de forma independente e
individualmente a cada partícipe integrado na uni-
dade familiar.

d) Excepcionalmente, a empresa promotora
poderá realizar achegas a favor dos beneficiarios
dun plan de pensións de emprego cando sexa pre-
ciso para garanti-las prestacións en curso e se puxe-
se de manifesto, a través das revisións actuariais,
a existencia dun déficit no plan de pensións.»

Disposición derradeira terceira. Adición dunha nova
sección sexta cun único artigo 26 bis á Lei 46/1984,
do 26 de decembro, reguladora das institucións de
investimento colectivo.

«SECCIÓN SEXTA

Artigo 26 bis. Traspasos entre institucións de
investimento colectivo.

1. Os traspasos de investimentos entre insti-
tucións de investimento colectivo rexeranse polas
disposicións establecidas nesta sección e, no non
previsto por elas, pola normativa xeral que regula
a subscrición e reembolso de participacións en fon-
dos de investimento, así como o investimento e
desinvestimento en sociedades de investimento.

2. Cando un partícipe desexe traspasa-la tota-
lidade ou parte do seu investimento dun fondo a
outro fondo xestionado pola mesma sociedade xes-
tora, deberá indicar na súa solicitude o fondo obxec-
to de traspaso e o importe ou o número de par-
ticipacións que desexa reembolsar e traspasar ó
outro fondo.

A sociedade xestora deberá proceder ó reem-
bolso das participacións no fondo de orixe nos pra-
zos regulamentariamente previstos, ordenando ó
depositario a correspondente transferencia entre
as contas deles, para que unha vez aboado na conta
do fondo de destino o importe obxecto de traspaso,
se proceda á subscrición efectiva de participacións.

3. Cando o traspaso se vaia realizar entre fon-
dos xestionados por diferentes sociedades xesto-
ras, o partícipe deberá dirixirse á sociedade xestora
do fondo de destino para inicia-lo traspaso a el.
Para tal fin, o partícipe deberá indicar na súa soli-
citude o fondo desde o que se realizará o traspaso
e o importe ou o número de participacións que
desexa reembolsar no devandito fondo.

Adicionalmente, o partícipe deberá dirixirse á
sociedade xestora do fondo de orixe para ordena-lo
traspaso.

A sociedade xestora do fondo de destino deberá
solicita-la autorización do partícipe para que poida
solicitar no seu nome á sociedade xestora do fondo
de orixe o traspaso do investimento e de toda a
información financeira e fiscal necesaria para rea-
lizalo. Así mesmo, a sociedade xestora do fondo
de destino deberalle comunicar á sociedade xestora
do fondo de orixe, no prazo máximo dun día hábil
desde que conste no seu poder, a solicitude debi-
damente cuberta de acordo co establecido nos
parágrafos anteriores, con indicación, polo menos,
da denominación do fondo de destino, da súa xes-
tora, do seu depositario, do seu CIF e dos datos
identificativos da conta do fondo á que debe rea-
lizarse o traspaso.

En caso de que exista algún defecto na infor-
mación remitida pola sociedade xestora do fondo
de destino, a sociedade xestora do fondo de orixe
deberá comunicarllo a aquela no prazo máximo dun
día hábil desde que recibise a solicitude.

En todo caso o traspaso de efectivo deberá rea-
lizarse mediante transferencia bancaria, ordenada
pola sociedade xestora do fondo de orixe ó seu
depositario, desde a conta do fondo de orixe á conta
do fondo de destino.

Tanto o traspaso de efectivo como a transmisión
por parte da sociedade xestora do fondo de orixe
á sociedade xestora do fondo de destino de toda
a información financeira e fiscal necesaria para o
traspaso deberán realizarse nos prazos regulamen-
tariamente establecidos para o pagamento dos
reembolsos segundo o tipo de fondo de que se
trate.

4. Os valores liquidativos aplicables nas ope-
racións de traspaso reguladas nos puntos 2 e 3
serán os que estean establecidos no regulamento
de cada fondo para subscricións e reembolsos.

Para estes efectos, entenderase como data de
reembolso no fondo de orixe a data en que a súa
sociedade xestora recibise a solicitude de traspaso
debidamente cuberta e sen defectos. Así mesmo,
entenderase como data de subscrición no fondo
de destino a data en que o importe do traspaso
quede aboado na conta do fondo de destino, e
como importe da subscrición, a cantidade efecti-
vamente aboada na conta do fondo de destino.

5. Con respecto ós traspasos nos que interveña
unha sociedade de investimento das reguladas nes-
ta lei e ademais contempladas no artigo 77.1.b’)
da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do imposto
sobre a renda das persoas físicas, establécense as
seguintes normas:

a) Traspaso desde un fondo de investimento
a unha sociedade de investimento. O partícipe
deberá dirixirse a un membro de bolsa para dar
unha orde de compra das accións da sociedade
de investimento contra o importe das participacións
que vaia reembolsar do fondo. Así mesmo, o par-
tícipe deberá ordenar ante a sociedade xestora do
fondo o reembolso das participacións que desexe
traspasar, comunicándolle a sociedade de inves-
timento na que vai reinvestir e o membro de bolsa
a través do cal vai compra-las accións. A sociedade
xestora do fondo procederá a lle ordenar ó depo-
sitario a correspondente transferencia bancaria á
conta do partícipe no membro de bolsa designado,
para que, sen que o partícipe poida dispoñer do
importe, se atenda a orde de compra das accións
da sociedade de investimento.

A sociedade xestora do fondo comunicaralle ó
partícipe a información financeira e fiscal relativa
ó investimento traspasado.

b) Traspaso desde unha sociedade de inves-
timento a outra sociedade de investimento. O accio-
nista deberá dirixirse a un membro de bolsa, ó que
lle ordenará de forma simultánea a venda das
accións da sociedade de investimento de orixe e
a compra das accións da sociedade de investimen-
to de destino, sen que o accionista poida dispoñer
do importe da venda. O accionista deberá indicar
na súa orde a sociedade de investimento desde
a que se realizará o traspaso e o número de accións
que desexa vender.

O accionista será responsable da custodia da
información financeira e fiscal relativa ó traspaso.

c) Traspaso desde unha sociedade de inves-
timento a un fondo de investimento. O accionista
deberá dirixirse a un membro de bolsa, ordenán-
dolle a venda do número de accións da sociedade
de investimento que desexe traspasar, así como
a transferencia do importe da venda á conta do
fondo no depositario. O accionista deberá dirixirse
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tamén á sociedade xestora do fondo para solicita-la
subscrición de participacións polo importe que se
aboe á conta do fondo procedente da venda de
accións.

Así mesmo, o accionista deberalle comunicar á
sociedade xestora do fondo a información finan-
ceira e fiscal do traspaso.

6. Para efectos de traspasos, as institucións de
investimento colectivo contempladas no artigo 77.2
da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do imposto
sobre a renda das persoas físicas, terán o mesmo
réxime que o establecido para os fondos de inves-
timento nos puntos anteriores, coas seguintes espe-
cialidades:

a) As obrigas establecidas para a sociedade
xestora do fondo interveniente nun traspaso serán
asumidas pola entidade comercializadora da devan-
dita institución de investimento colectivo rexistrada
na Comisión Nacional do Mercado de Valores, que
interviñese na subscrición das participacións ou
accións obxecto do traspaso, ou a que a substituíse
na devandita función e estea así mesmo rexistrada
para tales efectos na Comisión Nacional do Mer-
cado de Valores.

b) As referencias ó depositario entenderanse
feitas á entidade onde a entidade comercializadora
ou a institución de investimento colectivo teña a
conta destinada á realización de subscricións e
reembolsos de participacións ou compras e vendas
de accións.

7. A omisión do cumprimento das obrigas esta-
blecidas nesta sección sancionarase por vía admi-
nistrativa de acordo co establecido no capítulo V
desta lei.

8. O ministro de Economía, e coa súa habili-
tación expresa a Comisión Nacional do Mercado
de Valores, poderán desenvolve-lo contido deste
artigo efectuando as adaptacións que sexan nece-
sarias para garanti-la seguridade e transparencia
dos procedementos. Así mesmo, poderá autorizar
sistemas estandarizados, coas debidas garantías de
seguridade para a transmisión de solicitudes de
traspasos, para a transferencia de efectivo e para
a transmisión de información entre as entidades
intervenientes no procedemento.»

Disposición derradeira cuarta. Modificación do límite
da cota íntegra do imposto sobre o patrimonio.

Modifícase o artigo 31 (límite da cota íntegra) da
Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patri-
monio, que terá a seguinte redacción:

«1. A cota íntegra deste imposto, conxunta-
mente coa porción da cota correspondente á parte
xeral da base impoñible do imposto sobre a renda
das persoas físicas, non poderá exceder, para os
suxeitos pasivos sometidos ó imposto por obriga
persoal, do 60 por 100 da parte xeral da base
impoñible deste último.

Para estes efectos:

a) Non se terá en conta a parte do imposto
sobre o patrimonio que corresponda a elementos
patrimoniais que, pola súa natureza ou destino, non
sexan susceptibles de produci-los rendementos gra-
vados pola Lei do imposto sobre a renda das per-
soas físicas.

b) Sumarase á base impoñible do imposto
sobre a renda das persoas físicas o importe dos
dividendos e participacións en beneficios ós que
se refire o artigo 76.1.a) da Lei 43/1995, do 27
de decembro, do imposto sobre sociedades.

c) No suposto de que a suma de ámbalas cotas
supere o límite anterior, reducirase a cota do impos-
to sobre o patrimonio ata alcanza-lo límite indicado,
sen que a reducción poida exceder do 80 por 100.

2. Cando os compoñentes dunha unidade fami-
liar optasen pola tributación conxunta no imposto
sobre a renda das persoas físicas, o límite da cota
íntegra conxunta do devandito imposto e da do
imposto sobre o patrimonio, calcularase acumulan-
do as cotas íntegras devengadas por aqueles neste
último tributo. Se é o caso, a reducción que proceda
practicar ratearase entre os suxeitos pasivos en pro-
porción ás súas respectivas cotas íntegras no
imposto sobre o patrimonio, sen prexuízo do dis-
posto no punto anterior.»

Disposición derradeira quinta. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2003
e resultará de aplicación ós períodos impositivos que
se inicien a partir da devandita data.

O disposto na disposición adicional sexta e na dis-
posición transitoria terceira será de aplicación para os
períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro
de 2002.

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 18 de decembro de 2002.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno
en funcións,

MARIANO RAJOY BREY

24811 LEI 47/2002, do 19 de decembro, de reforma
da Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de orde-
nación do comercio retallista, para a trans-
posición ó ordenamento xurídico español da
Directiva 97/7/CE, en materia de contratos
a distancia, e para a adaptación da lei a diver-
sas directivas comunitarias. («BOE» 304,
do 20-12-2002.)

JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Directiva 97/7/CE, relativa á protección dos con-
sumidores en materia de contratos a distancia, regula
unha materia xa recollida no noso ordenamento xurídico
na Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de ordenación do
comercio retallista, dentro do que a lei chama «Vendas
especiais» e á que lle dedica o capítulo II do título III,
baixo a rúbrica de «Vendas a distancia».

Malia que o lexislador de 1996 fixo un notable esforzo
para se ater na regulación da materia ó que entón non
era máis que un proxecto de directiva, unha vez publi-


