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Disposició final única.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 28 de juny de 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

12536 CORRECCIÓ d’errades a la Llei 14/2000,
de 29 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social. («BOE» 155, de
29-6-2001.)

Havent observat errades en el text de la Llei 14/2000,
de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 313, de 30 de desembre de 2000, i en el suple-
ment en català número 3, de 30 de gener de 2001,
es procedeix a fer-ne les rectificacions oportunes refe-
rides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 212, article 6, U, primer paràgraf, línia 4a,
on diu: «la cessió de dret», ha de dir: «la cessió del dret».

A la pàgina 221, article 8, Primer, Vint-i-tres, Vuitena,
Dos, b), on diu: «35 per 1.000», ha de dir: «35 per 100».

A la pàgina 230, article 13, article 15, Dos, tercera
línia, on diu: «obligatòria, d’acord», ha de dir: «obligatòria
d’acord».

A la pàgina 247, article 44, Dos, article 91.1, cinquena
línia, on diu: «d’explotació i de capital», ha de dir: «d’ex-
plotació o de capital».

A la pàgina 249, article 47, article 56.1, última línia,
on diu: «que aquella assenyali», ha de dir: «que aquell
assenyali».

A la pàgina 286, el cinquè procediment relatiu a l’«ex-
clusió de la prestació farmacèutica del sistema nacional
de salut...», s’ha de suprimir, ja que coincideix amb la
primera frase del procediment que figura en quart lloc.

12617 REIAL DECRET LLEI 12/2001, de 29 de juny,
pel qual s’aproven mesures fiscals urgents en
matèria de retencions i ingressos a compte
de l’impost sobre la renda de les persones
físiques i de l’impost sobre societats.
(«BOE» 156, de 30-6-2001.)

En sentències recents del Tribunal Suprem s’han anul-
lat determinats preceptes dels reglaments de l’impost
sobre societats i de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques en matèria de retencions que obliguen
a introduir modificacions urgents en la normativa fiscal
per tal que, d’acord amb el mandat de l’alt Tribunal,
quedi garantit el compliment de les exigències derivades
dels principis de legalitat i seguretat jurídica.

En l’àmbit de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, les sentències del Tribunal Suprem de 22 i 23
de març de 2001 van anu�ar el paràgraf 2n de l’apartat
1 de l’article 75 del Reglament de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, aprovat pel Reial decret
214/1999, de 5 de febrer, que va establir en el 40
per 100 el percentatge de retenció aplicable a les retri-
bucions percebudes pels administradors i els membres
de consells d’administració.

És necessari, com a conseqüència d’aquestes sen-
tències, establir un nou percentatge de retenció i ingrés

a compte de l’impost sobre la renda de les persones
físiques per a les rendes que perceben els administradors
i els membres dels consells d’administració, minorant
en cinc punts percentuals el tipus de retenció aplicable
fins ara, i es fixa en el 35 per 100, amb reducció a
la meitat, si s’obtenen a Ceuta o Melilla, quan sigui pro-
cedent la deducció que preveu l’article 55.4 de la Llei
de l’impost.

Pel que fa a l’impost sobre societats, la sentència
del Tribunal Suprem de 10 de març de 2001 ha anu�at
l’epígraf 3r de l’article 4 del Reial decret 2060/1999,
de 30 de desembre, que va modificar l’apartat 3 de
l’article 62 del Reglament de l’impost sobre societats,
aprovat pel Reial decret 537/1997, de 14 d’abril, que
va establir en el 25 per 100 el percentatge de retenció
aplicable a la cessió del dret a l’explotació de la imatge,
o del consentiment o l’autorització per a la seva utilit-
zació.

Com a conseqüència d’aquesta sentència, és neces-
sari establir un nou percentatge de retenció i ingrés a
compte de l’impost sobre societats per a les rendes pro-
cedents de la cessió del dret a l’explotació de la imatge,
o del consentiment o l’autorització per a la seva utilit-
zació, que es fixa en el 20 per 100, igual al que estableix
l’impost sobre la renda de les persones físiques, amb
la qual cosa s’aconsegueix la uniformitat en els percen-
tatges de retenció d’aquests dos impostos.

La necessitat de dotar de seguretat jurídica els con-
tribuents respecte a les retencions i els ingressos a comp-
te que suporten, i a les empreses que resulten obligades
a practicar-los, així com les exigències derivades del com-
pliment del pressupost d’ingressos amb la finalitat de
garantir la política econòmica d’estabilitat pressupostà-
ria, són circumstàncies en les quals concorre, per la seva
naturalesa i finalitat, la necessitat extraordinària i urgent
que requereix l’article 86 de la Constitució per acudir
a la figura del reial decret llei, a fi que les mesures adop-
tades produeixin els seus efectes de manera immediata.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’ar-
ticle 86 de la Constitució, a proposta del ministre d’Hi-
senda i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres
en la reunió del dia 29 de juny de 2001,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació de l’article 83 de la Llei
40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la
renda de les persones físiques i altres normes tri-
butàries.

Amb efectes a partir de l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret llei, es modifiquen la rúbrica de l’article 83
de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre
la renda de les persones físiques i altres normes tribu-
tàries, i l’apartat 1, paràgraf segon, de l’article esmentat,
que queden redactats de la manera següent:

«Article 83. Import dels pagaments a compte.
El percentatge de retenció i ingrés a compte

sobre els rendiments del treball que es perceben
per la condició d’administradors i membres dels
consells d’administració, de les juntes que actuen
en nom seu, i d’altres membres d’altres òrgans
representatius, és del 35 per 100. Aquest percen-
tatge de retenció i ingrés a compte es redueix a
la meitat quan es tracta de rendiments obtinguts
a Ceuta o Melilla que tenen dret a la deducció de
la quota que preveu l’article 55.4 d’aquesta Llei.»

Article segon. Modificació de l’article 146 de la Llei
43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre
societats.

Amb efectes a partir de l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret llei, s’afegeix un nou apartat 6 a l’arti-


