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Disposició transitòria setena. Beneficis fiscals aplica-
bles en l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques a la transmissió de determinades finques rús-
tiques i explotacions agrícoles.

Es prorroga per als anys 2000 i 2001 el règim fiscal
que preveu la disposició addicional sisena de la Llei
19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explo-
tacions agràries, per a la transmissió de determinades
finques rústiques i explotacions agrícoles.

Disposició transitòria vuitena. Exercici i comunicació de
l’opció pel règim especial de les fusions, escissions,
aportacions d’actius i canvi de valors.

Els nous requisits establerts per aquesta Llei a l’a-
partat 1 de l’article 110 de la Llei 43/1995, de 27 de
desembre, de l’impost sobre societats, per a l’exercici
i la comunicació de l’opció pel règim especial de les
fusions, escissions, aportacions d’actius i canvi de valors,
són aplicables a les operacions en les quals el corres-
ponent projecte, acord o contracte es faci a partir de
l’1 de gener de 2001.

Disposició transitòria novena. Obligació de declarar per
a l’any 2000.

La nova redacció efectuada per aquesta Llei de l’ar-
ticle 79 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques i altres nor-
mes tributàries, és aplicable als períodes impositius ini-
ciats a partir de l’1 de gener de 2000.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

U. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei que-
den derogats el Reial decret 1064/1991, de 5 de juliol,
sobre drets aeroportuaris als aeroports nacionals, i el
Reial decret 1268/1994, de 10 de juny, pel qual s’ac-
tualitzen els tipus de gravamen i es modifica parcialment
el Reial decret 1064/1991, de 5 de juliol.

Dos. Es deroga la taxa «Honoraris del cos d’engi-
nyers navals» creada per la Llei 74/1962, de 24 de
desembre, i desplegada pel Decret 4291/1964, de 17
de desembre.

Tres. Així mateix, queden derogades totes les dis-
posicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que
estableix aquesta Llei.

Quatre. Amb efectes a partir del dia 1 de gener
de 2004, queden derogades les disposicions següents:

a) L’article 70 bis de la Llei 38/1992, de 28 de
desembre, d’impostos especials.

b) L’article 3 de la Llei 39/1997, de 8 d’octubre,
per la qual s’aprova el programa PREVER per a la moder-
nització del parc de vehicles automòbils, l’increment de
la seguretat viària i la defensa i protecció del medi ambient.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern per dictar totes les disposicions
que siguin necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener de 2001.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 29 de desembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI D’HISENDA

24360 REIAL DECRET 3472/2000, de 29 de desem-
bre, pel qual es modifiquen determinats arti-
cles del Reglament de l’impost sobre societats
en matèria d’amortització d’elements patrimo-
nials, provisió per a insolvències d’entitats
financeres, co�aboració externa en la presen-
tació i gestió de declaracions i imputació tem-
poral d’ingressos i despeses, així com del
Reglament de l’impost sobre la renda de les
persones físiques en matèria de rendiments
irregulars del treball i termini per a la pre-
sentació d’una determinada declaració.
(«BOE» 313, de 30-12-2000.)

Mitjançant aquest Reial decret es modifiquen deter-
minats articles del Reglament de l’impost sobre societats,
aprovat pel Reial decret 537/1997, de 14 d’abril, que
regulen matèries com les taules d’amortització, la pro-
visió per insolvències d’entitats financeres, la imputació
temporal d’ingressos i despeses o la gestió de l’impost.

En primer lloc, s’aprova una nova taula de coeficients
d’amortització aplicable als ports marítims, perquè les
característiques específiques d’aquestes explotacions
requereixen el tractament singular dels elements afectes
a aquestes.

En segon lloc, la modificació de la normativa comp-
table i, en particular, de les exigències de cobertura del
risc per insolvència de les entitats financeres, que s’ha
plasmat a la Circular 9/1999, de 17 de desembre, del
Banc d’Espanya, motiva la reforma dels preceptes del
Reglament de l’impost sobre societats que regulen les
provisions per insolvències en entitats financeres. En
aquest punt, destaca l’aclariment reglamentari sobre la
no-deductibilitat de les dotacions a la denominada «pro-
visió estadística», de nova creació, perquè no respon
a una valoració individualitzada del risc d’insolvència,
en línia amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 12
de la Llei de l’impost.

Respecte a la gestió tributària, s’introdueixen mitjan-
çant aquest Reial decret dues modificacions al Regla-
ment de l’impost sobre societats.

Així, es desenvolupa la co�aboració social en la gestió
de l’impost que preveu l’article 96 de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, general tributària. La norma pretén
millorar les relacions entre l’Administració i els contri-
buents; els facilita el compliment de les seves obliga-
cions, en concret, la presentació telemàtica de decla-
racions.

D’altra banda, en matèria relativa al procediment per
aprovar criteris d’imputació temporal diferents de la meri-
tació, es modifica l’apartat 6 de l’article 29 del Reglament
de l’impost per ampliar de tres a sis mesos el termini
màxim de resolució de què disposa l’Administració tri-
butària. Aquesta ampliació ve aconsellada per l’experièn-
cia adquirida durant tres anys d’aplicació de la norma,
que posa de manifest la insuficiència del termini actual
i les importants conseqüències que comporta incom-
plir-lo, perquè està previst que el silenci administratiu
tingui caràcter positiu. En vista d’això, s’ha optat per
una fórmula que permet conjugar adequadament l’in-
terès dels contribuents a obtenir una resposta a les seves
pretensions amb rapidesa, i l’interès públic, que aspira
a una resolució justa dels procediments. La solució passa
per mantenir el caràcter positiu del silenci en aquest
procediment, però ampliant el termini de resolució a sis
mesos per adequar-lo al que estableix amb caràcter gene-
ral l’article 23 de la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de
drets i garanties dels contribuents.
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A través d’una disposició addicional es modifica l’ar-
ticle 10 del Reglament de l’impost sobre la renda de
les persones físiques, aprovat pel Reial decret
214/1999, de 5 de febrer, per tal de fixar, per als perío-
des impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de
2000, la quantia del salari mitjà anual del conjunt dels
declarants de l’impost, als efectes de l’aplicació de la
reducció del 30 per 100 que preveu l’article 17.2.a) de
la Llei de l’impost, en la nova redacció que en fa la
Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social.

La segona disposició addicional amplia el termini de
presentació de les declaracions informatives que fan les
entitats preceptores de donatius mitjançant suport direc-
tament llegible per ordinador.

La disposició transitòria única preveu la no-aplicació
del nou termini que estableix l’article 29 del Reglament
de l’impost sobre societats a la resolució dels proce-
diments que estiguin en tramitació en la data d’entrada
en vigor de la reforma.

Finalment, la disposició final única preveu l’entrada
en vigor d’aquest Reial decret l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat», tot i que les normes
relatives a la provisió per insolvències d’entitats finan-
ceres s’han d’aplicar a la totalitat dels períodes impositius
que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2000.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 de desem-
bre de 2000,

D I S P O S O :

Article primer. Incorporació al Reglament de l’impost
sobre societats d’una nova agrupació en les taules
de coeficients d’amortització d’elements patrimonials,
aplicable a entitats que presten serveis portuaris.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn
a partir de l’1 de gener de 2000, s’introdueix en la divisió
9 de les taules de coeficients d’amortització d’elements
patrimonials del Reglament de l’impost sobre societats,
aprovat pel Reial decret 537/1997, de 14 d’abril, una
nova agrupació 95, aplicable a entitats que presten ser-
veis portuaris. El contingut consta com a annex d’aquest
Reial decret.

Article segon. Modificació de l’article 7, «Cobertura del
risc de les possibles insolvències dels deutors», del
Reglament de l’impost sobre societats.

1. Amb efectes per als períodes impositius que s’i-
niciïn a partir de l’1 de gener de 2000, el paràgraf b)
de l’apartat 2 de l’article 7 del Reglament de l’impost
sobre societats, aprovat pel Reial decret 537/1997, de
14 d’abril, queda redactat de la manera següent:

«b) Els garantits mitjançant drets reals, pactes
de reserva de domini i dret de retenció, quan l’ob-
jecte d’aquests drets reals siguin habitatges aca-
bats.

No obstant això, quan hagin transcorregut més
de tres anys des del venciment de la primera quota
o termini impagat, i en els casos de pèrdua o envi-
liment de la garantia, sí que són deduïbles les dota-
cions que s’hagin practicat.»

2. Amb efectes per als períodes impositius que s’i-
niciïn a partir de l’1 de gener de 2000, l’apartat 3 de
l’article 7 del Reglament de l’impost sobre societats,
aprovat pel Reial decret 537/1997, de 14 d’abril, queda
redactat de la manera següent:

«3. No són deduïbles les dotacions basades en
estimacions globals, fins i tot estadístiques, del risc
d’insolvència dels deutors. No obstant això, són
deduïbles les dotacions derivades de l’aplicació del
que preveu l’apartat 6 de la norma onzena de la
Circular 4/1991, de 14 de juny, del Banc d’Es-
panya, excepte en la part que d’aquestes corres-
pongui a valors negociats en mercats secundaris
organitzats, crèdits coberts amb garantia real i quo-
tes pendents de venciment de contractes d’arren-
dament financer sobre béns immobles.»

Article tercer. Introducció d’un nou article 55 bis, rela-
tiu a la co�aboració social en la gestió tributària, al
Reglament de l’impost sobre societats.

S’afegeix un nou article 55 bis al Reglament de l’im-
post sobre societats, aprovat pel Reial decret 537/1997,
de 14 d’abril, amb la redacció següent:

«Article 55 bis. Co�aboració externa en la pre-
sentació i la gestió de declaracions.

1. L’Administració tributària pot fer efectiva la
co�aboració social en la presentació de declara-
cions per aquest impost a través d’acords amb les
comunitats autònomes i altres administracions
públiques, amb entitats, institucions i organismes
representatius de sectors o interessos socials, labo-
rals, empresarials o professionals.

2. Els acords a què es refereix l’apartat anterior
es poden referir, entre altres, als aspectes següents:

a) Campanyes d’informació i difusió.
b) Assistència en la realització de declaracions

i en el seu emplenament correcte i veraç.
c) Tramesa de declaracions a l’Administració

tributària.
d) Esmena de defectes, amb l’autorització prè-

via dels subjectes passius.
e) Informació de l’estat de tramitació de les

devolucions d’ofici, amb l’autorització prèvia dels
subjectes passius.

3. L’Administració tributària ha de proporcio-
nar l’assistència tècnica necessària per al desen-
volupament d’aquestes actuacions sens perjudici
d’oferir els serveis esmentats amb caràcter general
als subjectes passius.

4. Mitjançant una ordre del ministre d’Hisenda,
s’han d’establir els casos i les condicions en què
les entitats que hagin subscrit els acords esmentats
poden presentar per mitjans telemàtics declara-
cions, declaracions liquidacions o qualssevol altres
documents exigits per la normativa tributària, en
representació de terceres persones.

L’ordre esmentada també pot preveure que
altres persones o entitats accedeixin a aquest sis-
tema de presentació per mitjans telemàtics en
representació de terceres persones.»

Article quart. Modificació de l’article 29, «Aprovació
de criteris d’imputació temporal diferents de la meri-
tació», del Reglament de l’impost sobre societats.

L’apartat 6 de l’article 29 del Reglament de l’impost
sobre societats, aprovat pel Reial decret 537/1997, de
14 d’abril, queda redactat de la manera següent:

«6. La resolució que posi fi al procediment pot:

a) Aprovar el criteri d’imputació temporal d’in-
gressos i despeses formulat pel subjecte passiu.
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b) Aprovar un criteri alternatiu d’imputació tem-
poral d’ingressos i despeses formulat pel subjecte
passiu en el curs del procediment.

c) Desestimar el criteri d’imputació temporal
d’ingressos i despeses formulat pel subjecte passiu.

La resolució ha de ser motivada.

El procediment ha de finalitzar abans de sis
mesos, a comptar de la data en què la so�icitud
hagi tingut entrada a qualsevol dels registres de
l’òrgan administratiu competent o des de la data
d’esmena d’aquesta a requeriment de l’òrgan
esmentat.»

Disposició addicional primera. Modificació de l’arti-
cle 10 del Reglament de l’impost sobre la renda de
les persones físiques.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2000, s’afegeix
un nou apartat 4 a l’article 10 del Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, aprovat per l’ar-
ticle únic del Reial decret 214/1999, de 5 de febrer,
amb la redacció següent:

«4. La quantia del salari mitjà anual del conjunt
dels declarants de l’impost als efectes de l’aplicació
de la reducció del 30 per 100 que preveu l’article
17.2.a) de la Llei de l’impost és de 2.600.000
pessetes.»

Disposició addicional segona. Modificació de l’arti-
cle 66 del Reglament de l’impost sobre la renda de
les persones físiques.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2001, l’apar-
tat 2 de l’article 66 del Reglament de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, aprovat per l’article
únic del Reial decret 214/1999, de 5 de febrer, queda
redactat de la manera següent:

«2. Les entitats perceptores de donatius que
donin dret a deducció per aquest impost han de
presentar una declaració informativa de donacions,
en què a més de les seves dades d’identificació
i de la indicació de si estan acollides o no al règim
de deduccions que estableix la Llei 30/1994, de
24 de novembre, de fundacions i d’incentius fiscals
a la participació privada en activitats d’interès gene-
ral, es pot exigir que hi constin les dades següents
referides als donants:

a) Nom i cognoms.

b) Número d’identificació fiscal.

c) Import del donatiu.

d) Inclusió o no del donatiu en les activitats
o els programes prioritaris de mecenatge que
assenyali la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

La presentació d’aquesta declaració informativa
s’ha de fer en els trenta primers dies naturals del
mes de gener de cada any, en relació amb els dona-
tius percebuts l’any immediatament anterior.

En cas que la declaració es presenti en suport
directament llegible per ordinador, el termini de pre-
sentació és el comprès entre l’1 de gener i el 20
de febrer de cada any.»

Disposició transitòria única. Aplicació dels nous ter-
minis de tramitació dels procediments per aprovar
criteris d’imputació temporal diferents de la meri-
tació.

El nou termini de resolució dels expedients d’apro-
vació de criteris d’imputació temporal d’ingressos i des-
peses que estableix l’article 29 del Reglament de l’impost
sobre societats, aprovat pel Reial decret 537/1997, de
14 d’abril, no és aplicable als expedients la tramitació
dels quals s’hagi iniciat abans de l’entrada en vigor d’a-
quest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El que disposa aquest Reial decret entra en vigor
l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 29 de desembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda,

CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

ANNEX

Agrupació 95. Serveis portuaris

Coeficient

lineal

—

Màxim

percentatge

Període

màxim

—

Anys

1. Dragatges de primer establiment.
Dics i obra d’abric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 100

2. Rescloses. Obres permanents de
canalització i defensa de marges.
Escullera de protecció de recintes.
Molls. Dics secs. Varadors. Túnels i
ponts. Elements fixos de suport d’a-
juda a la navegació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 68

3. Dics flotants. Vies fèrries i estacions
de classificació. Càbries i grues flo-
tants. Dragues. Remolcadors. Gàn-
guils, gavarres i barcasses . . . . . . . . . . . 4 50

4. Carregadors i insta�acions especials.
Grues pòrtic i portacontenidors . . . . . 5 40

5. Insta�acions. Conduccions. Enllume-
nat exterior i tancaments . . . . . . . . . . . . 6 34

6. Obres complementàries per atracar.
Boies d’amarratge. Embarcacions de
servei. Elements de suport flotant
d’ajuda a la navegació. Paviments en
molls, zones de manipulació i dipòsit.
Camins, zones de circulació, aparca-
ment i dipòsits. Equip taller . . . . . . . . . . 7 30

7. Grues automòbils. Carretons, trac-
tors, remolcs i tremuges, cintes i
equip lleuger de manipulació de mer-
caderies. Equip auxiliar i equip de
bussejadors. Insta�acions d’ajuts
visuals. Pantalans flotants . . . . . . . . . . . 10 20

8. Insta�acions d’ajuts radioelèctrics,
de gestió i explotació. Defenses i ele-
ments d’amarratge. Material divers . . . 20 10


