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Disposició transitòria tercera. Termini de renúncies i
revocacions als règims especials simplificat i de l’a-
gricultura, ramaderia i pesca de l’impost sobre el valor
afegit, del règim d’estimació objectiva i de la modalitat
simplificada del règim d’estimació directa de l’impost
sobre la renda de les persones físiques per a l’any 2000.

1. El termini de renúncies a què es refereixen els
articles 27.1 i 31.1.a) del Reglament de l’impost sobre
la renda de les persones físiques i l’article 33.2, paràgraf
segon, del Reglament de l’impost sobre el valor afegit,
així com la seva revocació, que produeixen efectes per
a l’any 2000, comprèn des de l’endemà de la data de
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de l’ordre
ministerial que desplega, per a l’any 2000, el règim d’es-
timació objectiva de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques i el règim especial simplificat de l’impost
sobre el valor afegit, fins al 31 de març de l’any 2000.

El que disposa el paràgraf anterior s’entén sens per-
judici de les renúncies que preveuen l’article 31.1.b) del
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones
físiques i l’article 33.2, paràgraf tercer, del Reglament
de l’impost sobre el valor afegit.

2. Les renúncies presentades, per a l’any 2000, als
règims especials simplificat i de l’agricultura, la rama-
deria i la pesca de l’impost sobre el valor afegit, al règim
d’estimació objectiva o a la modalitat simplificada del
règim d’estimació directa de l’impost sobre la renda de
les persones físiques, durant el mes de desembre
de 1999, s’entenen presentades en període hàbil.

No obstant això, els subjectes passius afectats pel
que disposa el paràgraf anterior poden modificar la seva
opció en el termini que preveu l’apartat 1 anterior.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada la disposició transitòria setena del
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques, aprovat per l’article únic del Reial decret 214/1999,
de 5 de febrer.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El que disposa aquest Reial decret entra en vigor el
dia 1 de gener de 2000, llevat del que disposen els
articles 2 i 3 pels quals es modifiquen, respectivament,
els articles 48 i 59 del Reglament de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, que són aplicables
als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener
de 1999.

Madrid, 23 de desembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern

i ministre d’Economia i Hisenda,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

24915 REIAL DECRET 2060/1999, de 30 de desem-
bre, pel qual es modifiquen determinats arti-
cles del Reglament de l’impost sobre societats
en matèria d’inscripció en l’índex d’entitats,
pagaments a compte i valoració prèvia de des-
peses corresponents a projectes d’investiga-
ció científica o d’innovació tecnològica.
(«BOE» 313, de 31-12-1999.)

Aquest Reial decret, que consta de cinc articles i una
disposició final única, porta a terme la modificació de
determinats preceptes del Reglament de l’impost sobre
societats en matèries relatives a l’índex d’entitats i al
règim de retencions i ingressos a compte; també afegeix

un nou article al Reglament esmentat amb la finalitat
de desenvolupar el procediment per a la valoració prèvia
de despeses corresponents a projectes d’investigació
científica o d’innovació tecnològica.

L’article primer afegeix un nou apartat a l’article 53
del Reglament de l’impost, que regula el procediment
per rehabilitar la inscripció en l’índex d’aquelles entitats
a les quals l’Administració hagi donat de baixa provi-
sionalment com a conseqüència de la falta de presen-
tació de les declaracions de l’impost, quan presenti les
declaracions omeses en el seu moment.

L’article segon afegeix tres noves lletres a l’article 57
del Reglament de l’impost sobre societats, per les quals
s’exoneren de retenció les rendes procedents del deute
que han emès les administracions públiques de països
de l’OCDE i actius financers negociats en mercats orga-
nitzats en aquests països, així com les rendes obtingudes
per fons de fons i fons principals-subordinats i les quan-
titats satisfetes per entitats asseguradores als fons de
pensions com a conseqüència de l’assegurament de
plans de pensions.

L’article tercer modifica l’apartat 6 de l’article 58 del
Reglament de l’impost suprimint el número 2n, que esta-
blia l’obligació de retenir a càrrec de les entitats dipo-
sitàries de societats d’inversió mobiliària de capital varia-
ble, de manera que, en cas de transmissió o reembor-
sament de les accions d’aquestes entitats, és el soci
qui ha d’efectuar un pagament a compte.

L’article quart rebaixa el tipus de retenció i ingrés
a compte aplicable amb caràcter general en l’impost
sobre societats al 18 per 100, en coherència amb el
que preveu l’impost sobre la renda de les persones
físiques.

L’article cinquè afegeix un nou capítol V bis en el
títol I del Reglament de l’impost sobre societats, amb
la finalitat de regular els acords previs de valoració de
despeses corresponents a projectes de recerca i desen-
volupament o d’innovació tecnològica, a l’efecte d’aplicar
la deducció en la quota que estableix l’article 33 de
la Llei de l’impost.

Finalment, la disposició final única preveu l’entrada
en vigor d’aquest Reial decret l’1 de gener de l’any 2000.

En virtut d’això, a proposta del vicepresident segon
del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, d’acord amb
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 30 de desembre
de 1999,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació de l’article 53, «Índex d’en-
titats», del Reglament de l’impost sobre societats.

S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 53 del Reglament
de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret
537/1997, de 14 d’abril, que regula la rehabilitació en
l’índex d’entitats que hagin estat donades de baixa per
falta de presentació de les declaracions de l’impost, amb
la redacció següent:

«3. Quan s’hagi dictat acord de baixa provisio-
nal com a conseqüència del que preveu el parà-
graf b) de l’apartat 1 de l’article 137 de la Llei
de l’impost i, posteriorment, l’entitat presenti les
declaracions omeses, l’òrgan competent de l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària ha d’acordar
la rehabilitació de la inscripció en l’índex i remetre
l’acord al registre públic en què s’hagi estès la nota
marginal corresponent per cance�ar-la.»
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Article segon. Modificació de l’article 57, «Excepcions
a l’obligació de retenir i d’ingressar a compte», del
Reglament de l’impost sobre societats.

S’afegeixen tres nous paràgrafs s), t) i u) a l’article 57
del Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel
Reial decret 537/1997, de 14 d’abril, que contenen tres
noves excepcions a l’obligació de retenir i d’ingressar
a compte, amb la redacció següent:

«s) Les rendes obtingudes pels subjectes pas-
sius de l’impost sobre societats procedents de deu-
te emès per les administracions públiques de països
de l’OCDE i actius financers negociats en mercats
organitzats d’aquests països.

No obstant això, les entitats de crèdit i altres
entitats financeres que formalitzin amb els seus
clients contractes de comptes basats en operacions
sobre els actius financers a què es refereix el parà-
graf precedent estan obligades a retenir respecte
dels rendiments obtinguts pels titulars d’aquests
comptes.

Les entitats financeres a través de les quals s’e-
fectuï el pagament d’interessos dels valors com-
presos en aquesta lletra o que intervinguin en la
transmissió, l’amortització o el reemborsament d’a-
quests estan obligades a calcular el rendiment
imputable al titular del valor i a informar-ne tant
el titular com l’Administració tributària, a la qual,
així mateix, han de proporcionar les dades corres-
ponents a les persones que intervinguin en les ope-
racions que abans s’han enumerat.

Es faculta el ministre d’Economia i Hisenda per
establir el procediment per fer efectiva l’exclusió
de retenció regulada en aquest paràgraf.

t) Les rendes derivades de la transmissió o el
reemborsament d’accions o participacions repre-
sentatives del capital o patrimoni d’institucions d’in-
versió co�ectiva obtingudes per:

1r Les societats d’inversió mobiliària de fons,
de capital fix o variable, i els fons d’inversió mobi-
liària de fons, que preveu l’article 23 bis de la
Llei 46/1984, de 26 de desembre, reguladora de
les institucions d’inversió co�ectiva.

2n Les societats d’inversió mobiliària subordi-
nades i els fons d’inversió mobiliària subordinats
que preveu l’article 23 bis de la Llei 46/1984, de 26
de desembre, reguladora de les institucions d’in-
versió co�ectiva.

u) Les quantitats satisfetes per entitats asse-
guradores als fons de pensions com a conseqüèn-
cia de l’assegurament de plans de pensions.»

Article tercer. Modificació de l’article 58, «Subjectes
obligats a retenir o a efectuar un ingrés a compte»,
del Reglament de l’impost sobre societats.

L’apartat 6 de l’article 58 del Reglament de l’impost
sobre societats, aprovat pel Reial decret 537/1997,
de 14 d’abril, queda redactat de la manera següent:

«6. En les transmissions o els reemborsaments
d’accions o participacions representatives del capi-
tal o patrimoni de les institucions d’inversió co�ec-
tiva, han de practicar retenció o ingrés a compte
les persones o entitats següents:

1r En cas de reemborsament de les participa-
cions de fons d’inversió, les societats gestores.

2n En cas d’institucions d’inversió co�ectiva
domiciliades a l’estranger, les entitats comercialit-
zadores o els intermediaris facultats per comercia-
litzar-ne les accions o participacions i, subsidiària-

ment, l’entitat o les entitats encarregades de la
co�ocació o distribució dels valors entre els poten-
cials subscriptors, quan efectuïn el reemborsament.

3r En els supòsits en què no sigui procedent
la pràctica de retenció d’acord amb els apartats
anteriors, està obligat a efectuar un pagament a
compte el soci o partícip que efectuï la transmissió
o obtingui el reemborsament. Aquest pagament a
compte s’ha d’efectuar de conformitat amb les nor-
mes que contenen els articles 60.4, 61.3 i 62.2
d’aquest Reglament.»

Article quart. Modificació de l’article 62, «Percentatge
de retenció i ingrés a compte», del Reglament de
l’impost sobre societats.

L’article 62 del Reglament de l’impost sobre societats,
aprovat pel Reial decret 537/1997, de 14 d’abril, queda
redactat de la manera següent:

«1. El percentatge a què s’ha d’efectuar la
retenció o l’ingrés a compte és, amb caràcter gene-
ral, el 18 per 100.

En cas d’arrendament i subarrendament d’im-
mobles urbans, aquest percentatge s’ha de dividir
per dos quan es tracta de rendes procedents d’im-
mobles urbans situats a Ceuta, Melilla o les seves
dependències, obtingudes per entitats domiciliades
en aquests territoris o que hi operin mitjançant esta-
bliment o sucursal.

2. En cas de transmissions o reemborsaments
d’accions o participacions d’institucions d’inversió
co�ectiva, és el 20 per 100.

3. En cas de rendes procedents de la cessió
del dret a l’explotació de la imatge o del consen-
timent o l’autorització per utilitzar-lo, és el 25 per
100.»

Article cinquè. Addició d’un nou capítol V bis, «Va-
loració prèvia de despeses corresponents a projectes
d’investigació científica o d’innovació tecnològica»,
en el títol I del Reglament de l’impost sobre societats.

S’afegeix un nou capítol V bis en el títol I del Regla-
ment de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial
decret 537/1997, de 14 d’abril, amb la redacció
següent:

«CAPÍTOL V BIS

Valoració prèvia de despeses corresponents
a projectes d’investigació científica o d’innovació

tecnològica

Article 28 bis. Valoració prèvia de despeses
corresponents a projectes d’investigació cientí-
fica o d’innovació tecnològica.

1. Les persones o entitats que tinguin el pro-
pòsit de portar a terme activitats d’investigació cien-
tífica o d’innovació tecnològica poden so�icitar a
l’Administració tributària la valoració, d’acord amb
les regles de l’impost sobre societats i, amb caràcter
previ i vinculant, de les despeses corresponents
a les esmentades activitats que considerin suscep-
tibles de gaudir de la deducció a què es refereix
l’article 33 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre,
de l’impost sobre societats.

2. La so�icitud s’ha de presentar per escrit
abans d’efectuar les despeses corresponents i ha
de contenir, com a mínim, el següent:

a) Identificació de la persona o entitat so�icitant.
b) Identificació i descripció del projecte d’in-

vestigació científica o innovació tecnològica a què
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es refereix la so�icitud, indicant les activitats con-
cretes que s’efectuaran, les despeses en què s’in-
correrà per executar-les i el període de temps en
què es duran a terme aquestes activitats.

c) Proposta de valoració de les despeses,
expressant la regla de valoració aplicada i les cir-
cumstàncies econòmiques que hagin estat preses
en consideració.

3. L’Administració tributària ha d’examinar la
documentació referida en l’apartat anterior, i pot
requerir al so�icitant totes les dades, els informes,
els antecedents i els justificants que tinguin relació
amb la so�icitud. Tant l’Administració tributària
com el so�icitant poden so�icitar informes o apor-
tar-ne de pericials que versin sobre el contingut
de la proposta de valoració. Així mateix, poden pro-
posar la pràctica de les proves que entenguin per-
tinents per qualsevol dels mitjans admesos en dret.

4. Una vegada instruït el procediment i abans
de la redacció de la proposta de resolució, l’Ad-
ministració tributària l’ha de comunicar al so�ici-
tant, juntament amb el contingut i les conclusions
de les proves efectuades i els informes so�icitats,
perquè pugui formular les a�egacions i presentar
els documents i justificants que estimi pertinents
en el termini de quinze dies.

5. La resolució que posi fi al procediment pot:

a) Aprovar la proposta formulada inicialment
pel so�icitant.

b) Aprovar una altra proposta alternativa for-
mulada pel so�icitant en el curs del procediment.

c) Desestimar la proposta formulada pel so�i-
citant.

La resolució ha de ser motivada i, en cas que
sigui aprovatòria, ha de contenir la valoració que
n’ha fet l’Administració tributària d’acord amb les
normes de l’impost sobre societats, amb indicació
de les despeses i de les activitats concretes a què
es refereix, així com del mètode de valoració uti-
litzat, amb indicació dels seus elements essencials.
Així mateix, ha d’indicar el termini de vigència de
la valoració, que no pot ser superior a tres anys.

6. El procediment ha de finalitzar en el termini
màxim de sis mesos, comptats des de la data en
què la proposta hagi tingut entrada en qualsevol
dels registres de l’òrgan administratiu competent
o des de la data d’esmena a requeriment de l’Ad-
ministració tributària. La falta de resposta de l’Ad-
ministració tributària en els terminis indicats implica
que s’han acceptat els valors que el contribuent
ha proposat.

7. La resolució que es dicti no pot ser objecte
de recurs, sens perjudici dels recursos i les recla-
macions que es puguin interposar contra els actes
de liquidació que s’efectuïn com a conseqüència
de l’aplicació dels valors establerts en la resolució.

8. L’Administració tributària ha d’aplicar la valo-
ració de les despeses que resulti de la resolució
durant el seu termini de vigència, sempre que no
es modifiqui la legislació o variïn significativament
les circumstàncies econòmiques que van fonamen-
tar la valoració.

9. La documentació aportada pel so�icitant
únicament té efectes en relació amb aquest pro-
cediment. Els funcionaris que intervinguin en el pro-
cediment han de guardar secret rigorós i mantenir
la informació en estricte secret pel que fa als docu-
ments i qualsevol altra informació que coneguin
en el seu curs.

10. L’òrgan competent per informar, instruir-lo
i el procediment resoldre’l és el Departament d’Ins-
pecció Financera i Tributària de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

El que disposa aquest Reial decret entra en vigor el
dia 1 de gener de 2000.

Arrecife, 30 de desembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern

i ministre d’Economia i Hisenda,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

MINISTERI DE FOMENT

24919 REIAL DECRET 1829/1999, de 3 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Reglament que regula
la prestació dels serveis postals, en desplega-
ment del que estableix la Llei 24/1998, de 13
de juliol, del servei postal universal i de libe-
ralització dels serveis postals. («BOE» 313,
de 31-12-1999.)

Els serveis postals constitueixen un instrument essen-
cial per al desenvolupament de la comunicació i el
comerç, coadjuvant activament a la cohesió econòmica
i social del país.

El sector postal ha estat objecte d’un procés de canvi
important en l’àmbit comunitari, la culminació del qual
ha tingut lloc amb la publicació de la Directiva 97/67/CE
del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre,
relativa a les normes comunes per al desenvolupament
del mercat interior dels serveis postals de la Comunitat
i la millora de la qualitat del servei. La incorporació d’a-
questa Directiva a l’ordenament jurídic espanyol es va
fer mitjançant la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei
postal universal i de liberalització dels serveis postals,
que, a més a més, va donar al sector una seguretat
jurídica que no tenia per efecte l’evident que el transcurs
del temps havia tingut sobre la norma que ha substituït,
la Llei de 22 de desembre de 1953, de reorganització
del correu.

La Llei 24/1998, de 13 de juliol, estableix una regu-
lació bàsica i unitària del sector postal a Espanya; recull
el règim a què s’ha de subjectar la prestació del servei
postal universal i garanteix, d’aquesta manera, el dret
a les comunicacions postals de tots els ciutadans. Al
mateix temps, la Llei reconeix l’àmbit del sector que està
liberalitzat, i fixa les regles bàsiques que permeten la
concurrència lliure, a fi d’aportar seguretat jurídica als
qui actuen en un mercat en lliure competència que, fins
al moment, no tenia una regulació substantiva.

La Llei necessita un desplegament reglamentari que
delimiti l’abast de la prestació dels serveis postals, els
drets i les obligacions dels operadors postals, així com
les garanties atorgades als usuaris dels serveis, deixant
al marge les regulacions específiques que, basant-se en
aquesta Llei, esdevingut instruments reglamentaris dife-
rents ara com ara.

Aquest Reial decret, pel qual s’aprova el Reglament de
prestació dels serveis postals, respon a la consecució dels
objectius esmentats, en compliment del manament que
conté la disposició final tercera de la dita Llei 24/1998,
de 13 de juliol.

Així mateix, el Reglament de prestació dels serveis
postals, en línia amb la tendència liberalitzadora impul-
sada des de la Unió Europea a través de la Directi-
va 97/67/CE i d’acord amb la Llei, recull una sèrie d’in-
novacions que coadjuven a garantir una competència
lleial entre els operadors del mercat postal, sense menys-


