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9969 LLEI 12/2002, de 23 de maig, per la qual
s’aprova el Concert econòmic amb la Comu-
nitat Autònoma del País Basc. («BOE» 124,
de 24-5-2002.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El marc juridicopositiu del Concert econòmic té el
seu element fonamental en la disposició addicional pri-
mera de la Constitució, en virtut de la qual s’emparen
i es respecten els drets històrics dels territoris forals,
alhora que s’ordena l’actualització general de l’esmentat
règim foral en el marc de la mateixa Constitució i de
l’Estatut d’autonomia.

En compliment del mandat constitucional referit, l’Es-
tatut d’autonomia per al País Basc aprovat per la Llei
orgànica 3/1979, de 18 de desembre, estableix el prin-
cipi essencial en aquesta matèria, d’acord amb el qual
les institucions competents dels territoris històrics del
País Basc poden mantenir, establir i regular el seu propi
sistema tributari.

L’exercici d’aquesta potestat tributària foral, com a
element material constitutiu de l’especialitat basca,
requereix, al seu torn, l’adequada ordenació de les rela-
cions d’índole financera i tributària entre l’Estat i el País
Basc, a la finalitat de la qual l’abans esmentat Estatut
d’autonomia disposa que les relacions tributàries es regu-
len mitjançant el sistema foral tradicional de concert eco-
nòmic o convenis. Una conseqüència lògica d’aquest
principi és l’existència dels fluxos financers entre amb-
dues administracions que han de ser recollits en el Con-
cert esmentat.

En el context descrit, el primer Concert econòmic
amb la Comunitat Autònoma del País Basc va ser aprovat
per la Llei 12/1981, de 13 de maig, i se li va atribuir,
igual com es va fer en relació amb el Concert amb la
província d’Àlaba en el qual es va inspirar, una durada
limitada fins al 31 de desembre de l’any 2001.

El nou Concert econòmic amb la Comunitat Autò-
noma del País Basc que s’aprova en virtut d’aquesta
Llei, tenint en compte l’experiència acumulada en
aquests últims vint anys, segueix els mateixos principis,
bases i directrius que el Concert de 1981 i es reforcen
els cursos o procediments tendents a aconseguir més
seguretat jurídica en la seva aplicació.

A part d’això, es confereix un caràcter indefinit al
Concert econòmic, per tal d’inserir-lo en un marc estable
que garanteixi la seva continuïtat a l’empara de la Cons-
titució i de l’Estatut d’autonomia, i es preveu la seva
adaptació a les modificacions que experimenti el sistema
tributari estatal.

En funció de tot això, les dues administracions, de
comú acord i de conformitat amb el mateix procediment
seguit per a l’aprovació del primer Concert econòmic
amb la Comunitat Autònoma del País Basc, han establert
aquest, i la Comissió Mixta de Quota ha aprovat l’Acord
corresponent el 6 de març de 2002.

Article únic.

S’aprova el Concert econòmic amb la Comunitat Autò-
noma del País Basc al qual es refereix l’article quaranta-u

de la Llei orgànica 3/1979, de 18 de desembre, d’Estatut
d’autonomia per al País Basc, en els termes que estableix
l’annex a aquesta Llei.

Disposició addicional única.

Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de la disposició
final cinquena de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
general d’estabilitat pressupostària, que queda redactat
de la manera següent:

«En virtut del seu règim foral, l’aplicació a la
Comunitat Autònoma del País Basc del que disposa
aquesta Llei s’entén sense perjudici del que disposa
la Llei del Concert econòmic.»

Disposició derogatòria única.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei queden
derogades totes les disposicions del mateix rang o infe-
rior que s’oposin al seu contingut.

Disposició final única.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat», si bé té efecte des de
l’1 de gener de 2002.

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 23 de maig de 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

ANNEX

Concert econòmic

CAPÍTOL I

Tributs

SECCIÓ 1a NORMES GENERALS

Article 1. Competències de les institucions dels terri-
toris històrics.

U. Les institucions competents dels territoris histò-
rics poden mantenir, establir i regular, dins del seu terri-
tori, el seu règim tributari.

Dos. L’exacció, gestió, liquidació, inspecció, revisió
i recaptació dels tributs que integren el sistema tributari
dels territoris històrics correspon a les diputacions forals
respectives.

Article 2. Principis generals.

U. El sistema tributari que estableixin els territoris
històrics segueix els principis següents:

Primer. Respecte de la solidaritat en els termes que
estableixen la Constitució i l’Estatut d’autonomia.

Segon. Atenció a l’estructura general impositiva de
l’Estat.

Tercer. Coordinació, harmonització fiscal i co�abo-
ració amb l’Estat, d’acord amb les normes d’aquest Con-
cert econòmic.

Quart. Coordinació, harmonització fiscal i co�abo-
ració mútua entre les institucions dels territoris històrics
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segons les normes que, a aquest efecte, dicti el Par-
lament basc.

Cinquè. Submissió als tractats o convenis interna-
cionals signats i ratificats per l’Estat espanyol o als quals
s’adhereixi.

En particular s’ha d’atenir al que disposen els convenis
internacionals subscrits per Espanya per evitar la doble
imposició i les normes d’harmonització fiscal de la Unió
Europea, i ha d’assumir les devolucions que sigui pro-
cedent practicar com a conseqüència de l’aplicació d’a-
quests convenis i normes.

Dos. Les normes d’aquest Concert s’interpreten d’a-
cord amb el que estableix la Llei general tributària per
a la interpretació de les normes tributàries.

Article 3. Harmonització fiscal.

Els territoris històrics, en l’elaboració de la normativa
tributària:

a) S’adeqüen a la Llei general tributària quant a ter-
minologia i conceptes, sense perjudici de les peculiaritats
establertes al present Concert econòmic.

b) Mantenen una pressió fiscal efectiva global equi-
valent a l’existent a la resta de l’Estat.

c) Respecten i garanteixen la llibertat de circulació
i establiment de les persones i la lliure circulació de béns,
capitals i serveis a tot el territori espanyol, sense que
es produeixin efectes discriminatoris, ni menyscapte de
les possibilitats de competència empresarial ni distorsió
en l’assignació de recursos.

d) Utilitzen la mateixa classificació d’activitats rama-
deres, mineres, industrials, comercials, de serveis, pro-
fessionals i artístiques que en territori comú, sense per-
judici que se’n pugui fer un desglossament més gran.

Article 4. Principi de co�aboració.

U. Les institucions competents dels territoris histò-
rics han de comunicar a l’Administració de l’Estat, amb
la deguda antelació a la seva entrada en vigor, els pro-
jectes de disposicions normatives en matèria tributària.

Igualment, l’Administració de l’Estat ha de fer la
mateixa comunicació a les institucions esmentades.

Dos. L’Estat ha d’arbitrar els mecanismes que per-
metin la co�aboració de les institucions del País Basc
en els acords internacionals que incideixin en l’aplicació
d’aquest Concert econòmic.

Tres. L’Estat i els territoris històrics, en l’exercici de
les funcions que els competeixen pel que fa a la gestió,
la inspecció i la recaptació dels seus tributs, s’han de
facilitar mútuament, en el temps i la forma adequats,
totes les dades i els antecedents que considerin neces-
saris per a la seva millor exacció.

En particular, ambdues administracions:

a) S’han de facilitar, a través dels seus centres de
processament de dades, tota la informació que neces-
sitin. A aquest efecte, s’ha d’establir la intercomunicació
tècnica necessària. Anualment s’ha d’elaborar un pla con-
junt i coordinat d’informàtica fiscal.

b) Els serveis d’inspecció han de preparar plans con-
junts d’inspecció sobre objectius, sectors i procediments
selectius coordinats, així com sobre contribuents que
hagin canviat de domicili, entitats en règim de trans-
parència fiscal i societats subjectes a tributació en pro-
porció amb el volum d’operacions en l’impost sobre
societats.

Article 5. Competències exclusives de l’Estat.

Constitueixen competències exclusives de l’Estat les
següents:

Primera. La regulació, gestió, inspecció, revisió i
recaptació dels drets d’importació i dels gravàmens a
la importació en els impostos especials i en l’impost
sobre el valor afegit.

Segona. L’alta inspecció de l’aplicació d’aquest Con-
cert econòmic, a l’efecte de la qual els òrgans de l’Estat
que se n’encarreguen han d’emetre anualment, amb la
co�aboració del Govern basc i de les diputacions forals,
un informe sobre els resultats de l’aplicació.

SECCIÓ 2a IMPOST SOBRE LA RENDA
DE LES PERSONES FÍSIQUES

Article 6. Normativa aplicable i exacció de l’impost.

U. L’impost sobre la renda de les persones físiques
és un tribut concertat de normativa autònoma. La seva
exacció correspon a la diputació foral competent per
raó del territori quan el contribuent tingui la residència
habitual al País Basc.

Dos. Quan els contribuents integrats en una unitat
familiar tinguin la residència habitual en territoris dife-
rents i optin per la tributació conjunta, s’entén competent
l’Administració del territori on tingui la residència habi-
tual el membre de l’esmentada unitat amb la base liqui-
dable més gran, calculada d’acord amb la seva normativa
respectiva.

Article 7. Retencions i ingressos a compte per rendi-
ments del treball.

U. Les retencions i els ingressos a compte per ren-
diments del treball els exigeix, d’acord amb la seva nor-
mativa respectiva, la diputació foral competent per raó
del territori quan corresponguin als que a continuació
s’assenyalen:

a) Els procedents de treballs o serveis que es prestin
al País Basc.

En el cas que els treballs o serveis es prestin en terri-
tori comú i basc, es presumeix, llevat que hi hagi prova
en contra, que els serveis es presten al País Basc, quan
en aquest territori s’ubiqui el centre de treball a què
estigui adscrit el treballador.

b) Els procedents de pensions, havers passius i pres-
tacions percebudes dels règims públics de la Seguretat
Social i classes passives, Institut Nacional d’Ocupació,
monts de pietat, mutualitats, fons de promoció d’ocu-
pació, plans de pensions, entitats de previsió social volun-
tària així com les prestacions passives d’empreses i altres
entitats, quan el perceptor tingui la residència habitual
al País Basc.

c) Les retribucions que es percebin per la condició
d’administradors i membres dels consells d’administra-
ció, de les juntes que facin aquestes funcions i d’altres
òrgans representatius, quan l’entitat pagadora tingui el
domicili fiscal al País Basc.

Si les entitats són subjectes passius de l’impost sobre
societats exigible per l’Estat i les diputacions forals, les
retencions corresponen a les dues administracions en
proporció amb el volum d’operacions efectuat a cada
territori. A aquests efectes, s’aplica la proporció deter-
minada en l’última declaració liquidació efectuada per
l’impost sobre societats. Aquestes retencions s’exigeixen
d’acord amb la normativa foral o comuna, segons que
a l’entitat pagadora li sigui aplicable la normativa foral
o comuna de l’impost sobre societats, i la inspecció la



1700 Dilluns 17 juny 2002 Suplement núm. 12

fan els òrgans de l’Administració que correspongui per
aplicació d’aquest mateix criteri. Això no obstant, les
normes relatives al lloc, la forma i el termini de pre-
sentació de les declaracions liquidacions corresponents
són les que estableix l’Administració competent per a
la seva exacció.

Dos. No obstant el que disposa l’apartat anterior,
corresponen a l’Administració de l’Estat les retencions
relatives a les retribucions, tant actives com passives,
incloses les pensions generades per una persona diferent
del perceptor, satisfetes per aquella als funcionaris i
empleats en règim de contractació laboral o adminis-
trativa de l’Estat.

S’exceptuen del que disposa el paràgraf anterior els
funcionaris i empleats d’organismes autònoms i entitats
públiques empresarials.

Article 8. Pagaments a compte per rendiments d’ac-
tivitats econòmiques.

U. Les retencions i ingressos a compte per rendi-
ments derivats d’activitats econòmiques els exigeix, d’a-
cord amb la seva normativa respectiva, la diputació foral
competent per raó del territori quan l’obligat a retenir
o a ingressar a compte tingui la residència habitual o
el domicili fiscal al País Basc. En qualsevol cas, els exigeix
l’Administració de l’Estat o les respectives diputacions
forals quan corresponguin a rendiments satisfets per
elles.

En l’exacció d’aquestes retencions i ingressos a comp-
te, les diputacions forals han d’aplicar tipus idèntics als
de territori comú.

Dos. Els pagaments fraccionats a compte de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques els exigeix,
d’acord amb la seva normativa respectiva, la diputació
foral competent per raó del territori quan el contribuent
tingui la residència habitual al País Basc.

Article 9. Retencions i ingressos a compte per rendi-
ments del capital mobiliari.

U. Les retencions i els ingressos a compte per ren-
diments del capital mobiliari els exigeix, d’acord amb
la seva normativa respectiva, l’Administració de l’Estat
o la diputació foral competent, d’acord amb les normes
següents:

Primera. La diputació foral competent per raó del
territori exigeix les corresponents a:

a) Rendiments obtinguts per la participació en fons
propis de qualsevol entitat, així com els interessos i altres
contraprestacions d’obligacions i títols similars, quan
aquests rendiments siguin satisfets per entitats que tri-
butin exclusivament per l’impost sobre societats al País
Basc.

Si són subjectes passius de l’impost sobre societats
exigible per l’Estat i les diputacions forals del País Basc,
la retenció correspon a les dues administracions en pro-
porció amb el volum d’operacions efectuat a cada terri-
tori. A aquests efectes, s’aplica la proporció determinada
en l’última declaració liquidació efectuada per l’impost
sobre societats. Aquestes retencions s’exigeixen d’acord
amb la normativa foral o comuna segons que a l’entitat
pagadora li sigui aplicable la normativa foral o comuna
de l’impost sobre societats, i la inspecció la fan els òrgans
de l’Administració que correspongui per aplicació d’a-
quest mateix criteri. Això no obstant, les normes relatives
al lloc, la forma i el termini de presentació de les corres-
ponents declaracions liquidacions són les establertes per
l’Administració competent per a la seva exacció.

b) Interessos i altres contraprestacions dels deutes
i emprèstits emesos per la Comunitat Autònoma, dipu-

tacions forals, ajuntaments i altres ens de l’Administració
territorial i institucional del País Basc, sigui quin sigui
el lloc on es facin efectives. Els que corresponguin a
emissions realitzades per l’Estat, altres comunitats autò-
nomes, corporacions de territori comú i altres ens de
les seves administracions territorials i institucionals,
encara que se satisfacin en territori basc, els exigeix
l’Estat.

c) Els interessos i altres contraprestacions d’opera-
cions passives dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives
de crèdit i entitats equiparades, així com de les efec-
tuades en qualsevol altre establiment de crèdit o ins-
titució financera, quan el perceptor del rendiment tingui
la residència habitual o el domicili fiscal al País Basc.

d) Els rendiments derivats d’operacions de capita-
lització i de contractes d’assegurances de vida o inva-
lidesa, quan el beneficiari d’aquests o el prenedor de
l’assegurança en cas de rescat tingui la residència habi-
tual o el domicili fiscal al País Basc.

e) Les rendes vitalícies i altres de temporals que
tinguin per causa la imposició de capitals, quan el bene-
ficiari tingui la residència habitual o el domicili fiscal
al País Basc.

Quan es tracti de les pensions el dret de les quals
hagi estat generat per una persona diferent del perceptor
i el pagador sigui l’Administració de l’Estat, la retenció
l’exigeix aquesta Administració.

f) Els rendiments procedents de la propietat intel-
lectual, quan el subjecte passiu no sigui l’autor i, en tot
cas, els de la propietat industrial i de la prestació d’as-
sistència tècnica, quan la persona o entitat que els satis-
faci estigui domiciliada fiscalment al País Basc.

g) Els procedents de l’arrendament de béns, drets,
negocis o mines i anàlegs, quan estiguin situats en terri-
tori basc.

Segona. Quan siguin interessos de préstecs garan-
tits amb hipoteca immobiliària, és competent per exigir
la retenció l’Administració del territori on radiquin els
béns objecte de la garantia.

Quan els béns hipotecats estiguin situats en territori
comú i basc, correspon a les dues administracions exigir
la retenció, i amb aquesta finalitat es prorrategen els
interessos proporcionalment al valor dels béns objecte
d’hipoteca, excepte en el cas que hi hagi una especial
assignació de garantia, cas en què és aquesta xifra la
que serveix de base per al prorrateig.

Tercera. Quan siguin interessos de préstecs garan-
tits amb hipoteca mobiliària o penyora sense despla-
çament, la retenció l’exigeix l’Administració del territori
on s’inscrigui la garantia.

Quarta. Quan siguin interessos de préstecs simples,
del preu ajornat en la compravenda i altres rendiments
derivats de la co�ocació de capitals, les retencions les
exigeix l’Administració del territori on estigui situat l’es-
tabliment o tingui la residència habitual o el domicili
fiscal l’entitat o la persona obligada a retenir.

Dos. En l’exacció de les retencions i els ingressos
a compte a què es refereix aquest article, les diputacions
forals han d’aplicar tipus idèntics als de territori comú.

Article 10. Retencions i ingressos a compte per deter-
minats guanys patrimonials.

U. Les retencions relatives als guanys patrimonials
derivats de la transmissió o el reemborsament d’accions
i participacions d’institucions d’inversió co�ectiva les exi-
geix, d’acord amb la seva normativa respectiva, l’Admi-
nistració de l’Estat o la diputació foral competent per
raó del territori, segons que l’accionista o partícip tingui
la residència habitual o el domicili fiscal al País Basc.
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Dos. Les retencions i els ingressos a compte corres-
ponents a premis que es lliurin com a conseqüència
de la participació en jocs, concursos, rifes o combina-
cions aleatòries, estiguin o no vinculats a l’oferta, pro-
moció o venda de determinats béns, productes o serveis,
els exigeix, d’acord amb la seva normativa respectiva,
l’Administració de l’Estat o la diputació foral competent
per raó del territori, segons que el pagador tingui la resi-
dència habitual o el domicili fiscal en territori comú o
basc. En qualsevol cas, els exigeix l’Administració de
l’Estat o les diputacions forals respectives quan corres-
ponguin a premis satisfets per aquestes.

En l’exacció de les retencions i els ingressos a compte
a què es refereix aquest apartat, les diputacions forals
han d’aplicar tipus idèntics als de territori comú.

Article 11. Altres pagaments a compte.

U. Les retencions i els ingressos a compte corres-
ponents a rendiments derivats de l’arrendament i el
subarrendament de béns immobles els exigeix, d’acord
amb la seva normativa respectiva, la diputació foral com-
petent per raó del territori, quan l’obligat a retenir o a
ingressar a compte tingui la residència habitual o el domi-
cili fiscal al País Basc.

Dos. Les retencions i els ingressos a compte per
quantitats abonades a entitats i que, en virtut del règim
d’imputació de rendes, s’hagin d’imputar a contribuents
de l’impost sobre la renda de les persones físiques els
exigeix, d’acord amb la normativa respectiva, la diputació
foral competent per raó del territori, quan l’obligat a rete-
nir o ingressar a compte tingui la residència habitual
o el domicili fiscal al País Basc.

Article 12. Eficàcia dels pagaments a compte.

A l’efecte de la liquidació de l’impost sobre la renda
del perceptor, tenen validesa els pagaments a compte
que s’hagin realitzat en un territori i a l’altre, sense que
això impliqui, en cas que els pagaments s’hagin ingressat
en una administració no competent, la renúncia de l’altra
a percebre la quantitat a la qual tingui dret, i la pot
reclamar a l’Administració en la qual s’hagi ingressat.

Article 13. Entitats en règim d’imputació i atribució de
rendes.

U. A les entitats en règim d’imputació de rendes
se’ls apliquen les normes establertes a la secció 3a d’a-
quest capítol. Per a l’exacció de les bases imputades
als seus socis, es tenen en compte les normes de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, de l’impost sobre
la renda de no residents o de l’impost sobre societats
a què es refereix aquest Concert, segons l’impost pel
qual tributin.

Dos. En els casos d’atribució de rendes, la gestió
i inspecció dels ens sotmesos a l’esmentat règim corres-
pon a l’Administració del seu domicili fiscal.

Per a l’exacció de la renda atribuïda als seus socis,
comuners o partícips, s’apliquen les normes de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, de l’impost sobre
la renda de no residents o de l’impost sobre societats
a què es refereix aquest Concert, segons l’impost pel
qual tributin.

SECCIÓ 3a IMPOST SOBRE SOCIETATS

Article 14. Normativa aplicable.

U. L’impost sobre societats és un tribut concertat
de normativa autònoma per als subjectes passius que
tenen el domicili fiscal al País Basc.

Això no obstant, els subjectes passius el volum d’o-
peracions dels quals en l’exercici anterior hagi superat
els 6 milions d’euros, i en l’esmentat exercici hagin rea-
litzat en territori comú el 75 per 100 o més del seu
volum d’operacions, queden sotmesos a la normativa
del territori esmentat.

Així mateix, és aplicable la normativa autònoma als
subjectes passius el domicili fiscal dels quals radiqui en
territori comú, el seu volum d’operacions en l’exercici
anterior hagi passat de 6 milions d’euros i hagin realitzat
la totalitat de les seves operacions al País Basc.

Dos. S’entén per volum d’operacions l’import total
de les contraprestacions, exclòs l’impost sobre el valor
afegit i el recàrrec d’equivalència, si s’escau, obtingut
en un exercici pel subjecte passiu en els lliuraments de
béns i prestacions de serveis realitzats en la seva activitat.

Tenen la consideració de lliuraments de béns i pres-
tacions de serveis les operacions definides com a tals
en la legislació reguladora de l’impost sobre el valor
afegit.

Si l’exercici anterior és inferior a un any, el volum
d’operacions a què es refereix l’apartat u anterior és el
resultat d’elevar a l’any les operacions realitzades durant
l’exercici.

Tres. A l’efecte del que preveu aquesta secció, s’en-
tén que un subjecte passiu opera en un territori o un
altre quan, d’acord amb els criteris que estableix l’arti-
cle 16, hi realitzi lliuraments de béns o prestacions de
serveis.

Quatre. En el cas d’inici de l’activitat, es té en comp-
te el volum de les operacions realitzades en el primer
exercici i, si aquest és inferior a un any, el volum d’o-
peracions és el resultat d’elevar a l’any les operacions
realitzades durant l’exercici. Fins que es coneguin el
volum i el lloc de realització de les operacions en aquest
exercici, es prenen com a tals, a tots els efectes, els
que el subjecte passiu estimi en funció de les operacions
que prevegi realitzar durant l’exercici d’inici de l’activitat.

Article 15. Exacció de l’impost.

U. Correspon de forma exclusiva a les diputacions
forals l’exacció de l’impost sobre societats dels subjectes
passius que tenen el domicili fiscal al País Basc i el seu
volum d’operacions en l’exercici anterior no ha excedit
els 6 milions d’euros.

Dos. Els subjectes passius el volum d’operacions
dels quals en l’exercici anterior ha excedit els 6 milions
d’euros tributen, sigui quin sigui el lloc en el qual tenen
el domicili fiscal, a les diputacions forals, a l’Administració
de l’Estat o a ambdues administracions en proporció amb
el volum d’operacions realitzat a cada territori durant
l’exercici.

La proporció del volum d’operacions realitzada a cada
territori durant l’exercici es determina per aplicació de
les regles que s’estableixen a l’article següent i s’expressa
en percentatge arrodonit amb dos decimals.

Article 16. Lloc de realització de les operacions.

S’entenen realitzades al País Basc les operacions
següents:

A) Lliuraments de béns:

1r Els lliuraments de béns mobles corporals quan
es faci des de territori basc la posada a disposició de
l’adquirent. Quan els béns hagin de ser objecte de trans-
port per ser posats a disposició de l’adquirent, els lliu-
raments s’entenen realitzats al lloc en el qual es trobin
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en el moment d’iniciar-se l’expedició o el transport.
Aquesta regla té les excepcions següents:

a) Si són béns transformats per qui fa el lliurament,
aquest s’entén efectuat al territori basc si es va fer en
el territori esmentat l’últim procés de transformació dels
béns lliurats.

b) Si són lliuraments amb insta�ació d’elements
industrials fora del País Basc, s’entenen realitzats en terri-
tori basc si les feines de preparació i fabricació s’efectuen
en el territori esmentat i el cost de la insta�ació o el
muntatge no excedeix el 15 per 100 del total de la
contraprestació.

Correlativament, no s’entenen realitzats en territori
basc els lliuraments d’elements industrials amb instal-
lació en l’esmentat territori, si els treballs de preparació
i fabricació d’aquests elements s’efectuen en territori
comú i el cost de la insta�ació o del muntatge no passa
del 15 per 100 del total de la contraprestació.

2n Els lliuraments realitzats pels productors d’ener-
gia elèctrica, quan radiquin en territori basc els centres
generadors.

3r Els lliuraments de béns immobles quan els béns
estiguin situats en territori basc.

B) Prestacions de serveis:

1r Les prestacions de serveis s’entenen realitzades
en territori basc quan s’efectuïn des d’aquest territori.

2n S’exceptuen del que disposa l’apartat anterior
les prestacions directament relacionades amb béns
immobles, que s’entenen realitzades al País Basc quan
els béns radiquin en territori basc.

3r Així mateix, s’exceptuen del que disposen els
apartats anteriors les operacions d’assegurança i capi-
talització, respecte de les quals s’apliquen les regles que
conté l’article 32 del present Concert econòmic.

C) No obstant el que disposen les lletres A) i B)
anteriors, s’entenen realitzades al País Basc les opera-
cions que s’especifiquen a continuació, quan el subjecte
passiu que les realitzi tingui el domicili fiscal en territori
basc:

1r Els lliuraments realitzats per explotacions agrí-
coles, forestals, ramaderes o pesqueres i armadors de
vaixells de pesca de productes naturals no sotmesos
a processos de transformació que procedeixin directa-
ment dels seus cultius, explotacions o captures.

2n Els serveis de transport, fins i tot els de mudança,
remolc i grua.

3r Els arrendaments de mitjans de transport.

D) Les operacions que, d’acord amb els criteris esta-
blerts en aquest article, es considerin realitzades a l’es-
tranger, s’atribueixen a una Administració o una altra
en la mateixa proporció que la resta de les operacions.

E) Les entitats que no realitzin les operacions que
preveu el paràgraf segon de l’apartat dos de l’article
14 tributen a les diputacions forals quan tinguin el domi-
cili fiscal en territori basc.

Article 17. Pagaments a compte de l’impost.

U. Les retencions i els ingressos a compte de l’im-
post sobre societats corresponen a una Administració
o una altra, d’acord amb els criteris que estableix a aquest
efecte el present Concert per a l’impost sobre la renda
de les persones físiques. Així mateix, és aplicable el que
disposa l’article 12 respecte de l’eficàcia dels pagaments
a compte realitzats en una o una altra Administració.

Dos. Els subjectes passius que hagin de tributar a
les dues administracions han d’ingressar el pagament

fraccionat de l’impost en proporció amb el volum d’o-
peracions realitzat a cada territori. A aquests efectes,
s’aplica la proporció determinada en l’última declaració
liquidació de l’impost.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior es pot
aplicar, amb la comunicació prèvia a la Comissió de Coor-
dinació i Avaluació Normativa prevista a la secció 2a
del capítol III d’aquest Concert econòmic, una proporció
diferent en els casos següents:

a) Fusió, escissió, aportació d’actius i bescanvi de
valors.

b) Inici, cessació, ampliació o reducció d’activitat en
territori comú o foral que impliqui una variació signi-
ficativa de la proporció calculada segons el criteri espe-
cificat en el primer paràgraf d’aquest apartat.

En tot cas, es considera que la variació és significativa
quan suposi l’alteració de 15 o més punts percentuals
en la proporció aplicable a qualsevol dels territoris.

Tres. El pagament fraccionat efectivament satisfet
a cada Administració es dedueix de la part de la quota
que li correspongui.

Article 18. Gestió de l’impost en els casos de tributació
a les dues administracions.

En els casos de tributació a les dues administracions
s’apliquen les regles següents:

Primera. El resultat de les liquidacions de l’impost
s’imputa a les administracions de l’Estat i del País Basc
en proporció amb el volum d’operacions realitzat en un
territori i l’altre en cada període impositiu.

Segona. Els subjectes passius que hagin de tributar
a ambdues administracions hi han de presentar, dins
dels terminis i amb les formalitats reglamentàries, les
declaracions liquidacions procedents en què han de
constar, en tot cas, la proporció aplicable i les quotes
o devolucions que resultin davant de cada una de les
administracions.

Tercera. Les devolucions que siguin procedents les
efectuen les administracions respectives en la proporció
que li correspongui a cada una.

Article 19. Inspecció de l’impost.

U. La inspecció de l’impost la fa la diputació foral
competent per raó del territori quan el subjecte passiu
tingui el domicili fiscal al País Basc.

Això no obstant, correspon a l’Administració de l’Estat
la inspecció dels subjectes passius que hagin tingut un
volum d’operacions en l’exercici anterior que hagi supe-
rat els 6 milions d’euros i que en l’exercici esmentat
hagin realitzat en territori comú el 75 per 100 o més
del seu volum d’operacions.

Així mateix, la inspecció dels subjectes passius el
domicili fiscal dels quals radiqui en territori comú, que
tinguin un volum d’operacions en l’exercici anterior que
hagi passat de 6 milions d’euros i que hagin realitzat
la totalitat de les seves operacions en territori basc, la
fa la diputació foral competent per raó del territori.

Dos. Les actuacions inspectores s’han d’ajustar a
la normativa de l’Administració competent d’acord amb
el que preveu l’apartat anterior, sense perjudici de la
co�aboració de la resta de les administracions.

Si, com a conseqüència de les actuacions inspectores,
resulta un deute per ingressar o una quantitat per retor-
nar que correspongui a les dues administracions, el
cobrament o el pagament corresponent l’efectua l’Ad-
ministració actuant, sense perjudici de les compensa-
cions que siguin procedents entre aquelles. Els òrgans
de la inspecció competent han de comunicar els resultats
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de les seves actuacions a la resta de les administracions
afectades.

Tres. El que estableix l’apartat anterior s’entén sense
perjudici de les facultats que corresponen al seu territori
a les diputacions forals en matèria de comprovació i
investigació, i les seves actuacions no poden tenir efectes
econòmics davant els contribuents en relació amb les
liquidacions definitives practicades com a conseqüència
d’actuacions dels òrgans de les administracions com-
petents.

Quatre. Les proporcions fixades en les comprova-
cions per l’Administració competent tenen efectes
davant el subjecte passiu en relació amb les obligacions
liquidades, sense perjudici de les que, després de les
dites comprovacions, s’acordin amb caràcter definitiu
entre les dues administracions.

Article 20. Agrupacions d’interès econòmic i unions
temporals d’empreses, i grups fiscals.

U. El règim tributari de les agrupacions d’interès eco-
nòmic i unions temporals d’empreses correspon al País
Basc quan la totalitat de les entitats que les integrin
estiguin subjectes a normativa foral.

Aquestes entitats han d’imputar als seus socis la part
corresponent de l’import de les operacions realitzades
en un territori i l’altre, que aquests han de tenir en compte
per determinar la proporció de les seves operacions.

Dos. 1. Els grups fiscals estan subjectes al règim
de consolidació fiscal foral quan la societat dominant
i totes les dependents estiguin subjectes a normativa
foral en règim de tributació individual, i estan subjectes
al règim de consolidació fiscal de territori comú quan
la societat dominant i totes les dependents estiguin sub-
jectes al règim tributari de territori comú en règim de
tributació individual. A aquests efectes, es consideren
excloses del grup fiscal les societats que estiguin sub-
jectes a l’altra normativa.

En tot cas, s’aplica la mateixa normativa que estableix
en cada moment l’Estat per a la definició de grup fiscal,
societat dominant, societats dependents, grau de domini
i operacions internes del grup.

2. Per aplicar el règim de consolidació fiscal dels
grups fiscals se segueixen les regles següents:

Primera. Les societats integrants del grup han de
presentar, de conformitat amb les normes generals a
què es refereix aquest Concert, la declaració establerta
per al règim de tributació individual.

Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior,
la societat dominant ha de presentar a cada una de
les administracions els estats comptables consolidats del
grup fiscal.

Segona. El grup fiscal tributa a una Administració
i una altra en funció del volum d’operacions realitzat
en un territori i l’altre.

A aquests efectes, el volum d’operacions realitzat a
cada territori està constituït per la suma o l’agregació
de les operacions que cada una de les societats inte-
grants del grup fiscal hi efectuïn, abans de les elimi-
nacions intergrup que siguin procedents.

SECCIÓ 4a IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

Article 21. Normativa aplicable.

U. L’impost sobre la renda de no residents és un
tribut concertat que es regeix per les mateixes normes
substantives i formals que les establertes en cada
moment per l’Estat.

Això no obstant, als establiments permanents domi-
ciliats al País Basc de persones o entitats residents a

l’estranger, els és aplicable la normativa autònoma d’a-
quest impost d’acord amb el que estableix l’article 14.

Quan el contribuent exerceixi l’opció de tributació per
l’impost sobre la renda de les persones físiques, perquè
compleix els requisits que preveu la normativa regula-
dora de l’impost sobre la renda de no residents, a l’efecte
de l’aplicació del règim opcional, s’ha de tenir en compte
la normativa de la diputació foral competent per raó
del territori, sempre que els rendiments del treball i d’ac-
tivitats econòmiques obtinguts en territori basc repre-
sentin la major part de la totalitat de renda obtinguda
a Espanya. En el cas que el contribuent tingui dret a
la devolució, aquesta l’ha de satisfer l’esmentada dipu-
tació foral amb independència del lloc d’obtenció de les
rendes dins del territori espanyol.

Dos. S’entén que una persona física o una entitat
opera mitjançant un establiment permanent quan per
qualsevol títol disposi, de manera continuada o habitual,
d’insta�acions o llocs de treball de qualsevol índole, en
els quals es porti a terme tota o part de la seva activitat,
o hi actuï per mitjà d’un agent autoritzat per contractar,
en nom del subjecte passiu no resident i per compte
d’aquest, que exerceixi habitualment els poders esmen-
tats.

En particular, s’entén que constitueixen un establi-
ment permanent les seus de direcció, les sucursals, les
oficines, les fàbriques, els tallers, els magatzems, les boti-
gues o altres establiments, les mines, els pous de petroli
o de gas, les pedreres, les explotacions agrícoles, fores-
tals o pecuàries o qualsevol altre lloc d’exploració o d’ex-
tracció de recursos naturals, i les obres de construcció,
insta�ació o muntatge la durada de les quals excedeixi
els dotze mesos.

Article 22. Exacció de l’impost.

U. Quan es gravin rendes obtingudes mitjançant un
establiment permanent, l’exacció de l’impost correspon
a una Administració o una altra o a totes dues con-
juntament, en els termes que especifica l’article 15 ante-
rior.

Dos. Quan es gravin rendes obtingudes sense la
mediació d’un establiment permanent, l’exacció de l’im-
post correspon a la diputació foral competent per raó
del territori, quan les rendes s’entenguin obtingudes o
produïdes al País Basc per aplicació dels criteris
següents:

a) Els rendiments d’explotacions econòmiques,
quan les activitats es facin en territori basc.

b) Els rendiments derivats de prestacions de serveis,
com ara la realització d’estudis, projectes, assistència
tècnica, suport a la gestió, així com de serveis profes-
sionals, quan la prestació es faci o s’utilitzi en territori
basc. S’entenen utilitzades en territori basc les presta-
cions que serveixin a activitats empresarials o profes-
sionals realitzades en territori basc o es refereixin a béns
que hi estan situats.

S’ha de tenir en compte el lloc de la utilització del
servei quan aquest no coincideixi amb el de la realització.

c) Els rendiments que derivin, directament o indi-
rectament, del treball dependent quan es presti en terri-
tori basc.

d) Els rendiments derivats, directament o indirec-
tament, de l’actuació personal en territori basc d’artistes
o esportistes o de qualsevol altra activitat relacionada
amb l’actuació, encara que els percebi una persona o
una entitat diferent de l’artista o esportista.

e) Els dividends i altres rendiments derivats de la
participació en fons propis d’entitats públiques basques,
així com els derivats de la participació en fons propis
d’entitats privades en la quantia prevista a l’apartat qua-
tre d’aquest article.
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f) Els interessos, cànons i altres rendiments del capi-
tal mobiliari:

a’) Satisfets per persones físiques amb residència
habitual al País Basc o entitats públiques basques, així
com els satisfets per entitats privades o establiments
permanents en la quantia que preveu l’apartat quatre
d’aquest article.

b’) Quan retribueixin prestacions de capital utilitza-
des en territori basc.

Quan aquests criteris no coincideixin, s’ha de tenir
en compte el lloc d’utilització del capital la prestació
del qual es retribueix.

g) Els rendiments derivats, directament o indirec-
tament, de béns immobles situats en territori basc o
de drets relatius a aquests.

h) Les rendes imputades als contribuents persones
físiques titulars de béns immobles urbans situats en terri-
tori basc.

i) Els guanys patrimonials derivats de valors emesos
per persones o entitats públiques basques, així com els
derivats de valors emesos per entitats privades en la
quantia que preveu l’apartat quatre d’aquest article.

j) Els guanys patrimonials derivats de béns immo-
bles situats en territori basc o de drets que s’hagin de
complir o s’exercitin en l’esmentat territori. En particular,
es consideren inclosos en aquesta lletra:

a’) Els guanys patrimonials derivats de drets o par-
ticipacions en una entitat, resident o no, l’actiu de la
qual estigui constituït, principalment, per béns immobles
situats en territori basc.

b’) Els guanys patrimonials derivats de la transmis-
sió de drets o participacions en una entitat, resident o
no, que atribueixin al seu titular el dret de gaudi sobre
béns immobles situats en territori basc.

k) Els guanys patrimonials derivats d’altres béns
mobles situats en territori basc o de drets que s’hagin
de complir o s’exercitin en l’esmentat territori.

Tres. Quan, d’acord amb els criteris assenyalats a
l’apartat anterior, una renda es pugui entendre obtinguda
simultàniament en els dos territoris, la seva exacció
correspon als territoris històrics quan el pagador, si és
una persona física, tingui la residència habitual al País
Basc; si és una persona jurídica o un establiment per-
manent, cal atenir-se al que disposa l’apartat quatre d’a-
quest article.

Quatre. En els casos a què es refereixen les lletres
e), f) i i) de l’apartat dos anterior, així com en el cas
que preveu l’apartat tres, les rendes satisfetes per entitats
privades o establiments permanents s’entenen obtingu-
des o produïdes en territori basc en la quantia següent:

a) Quan siguin entitats o establiments permanents
que tributin exclusivament al País Basc la totalitat de
les rendes que satisfacin.

b) Quan siguin entitats o establiments permanents
que tributin conjuntament a les dues administracions
la part de les rendes que satisfacin, en proporció amb
el volum d’operacions realitzat al País Basc.

Això no obstant, en els casos a què es refereix aquesta
lletra, l’Administració competent per a l’exacció de la
totalitat dels rendiments és la del territori on tenen la
residència habitual o el domicili fiscal les persones, les
entitats o els establiments permanents que presentin
la liquidació en representació del no resident, sense per-
judici de la compensació que sigui procedent practicar
a l’altra Administració per la part corresponent a la pro-
porció del volum d’operacions realitzat al territori d’a-
questa última.

Així mateix, les devolucions que escaigui practicar
als no residents van a càrrec de l’Administració del terri-
tori on tenen la residència habitual o domicili fiscal les
persones, les entitats o els establiments permanents que
presentin la liquidació en representació del no resident,
sense perjudici de la compensació que escaigui practicar
a l’altra Administració per la part corresponent al volum
d’operacions de l’entitat pagadora realitzat al territori d’a-
questa última.

Cinc. El gravamen especial sobre béns immobles
d’entitats no residents correspon a la diputació foral com-
petent per raó del territori, quan el bé immoble estigui
situat en territori basc.

Article 23. Pagaments a compte.

U. Els pagaments fraccionats que efectuïn els esta-
bliments permanents i les retencions i els ingressos a
compte de l’impost que se’ls practiquin per les rendes
que percebin, s’exigeixen d’acord amb les regles que
estableixen les seccions 2a i 3a anteriors.

Dos. Les retencions i els ingressos a compte corres-
ponents a les rendes obtingudes pels contribuents que
operin sense un establiment permanent els exigeix l’Ad-
ministració del territori on s’entenguin obtingudes les
rendes corresponents, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle anterior. Així mateix, la inspecció la fan els òrgans
de l’Administració que correspongui d’acord amb el que
disposa el mateix article.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en
els casos a què es refereixen les lletres e), f) i i) de
l’apartat dos i en el cas que preveu l’apartat tres, tots
dos de l’article anterior, els exigeixen les diputacions
forals en proporció amb el volum d’operacions realitzat
al País Basc corresponent a l’obligat a retenir, i s’apliquen
les regles especificades a la secció 3a anterior.

Tres. Així mateix, és aplicable el que disposa l’article
12 respecte de l’eficàcia dels pagaments a compte rea-
litzats en una Administració o una altra.

SECCIÓ 5a IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Article 24. Normativa aplicable i exacció de l’impost.

L’impost sobre el patrimoni és un tribut concertat
de normativa autònoma.

L’exigeixen la diputació foral competent per raó del
territori o l’Estat, segons que el contribuent estigui sub-
jecte per l’impost sobre la renda de les persones físiques
a una Administració o una altra, amb independència del
territori on radiquin els elements patrimonials objecte
de tributació.

Si són subjectes passius per obligació real de con-
tribuir, l’exacció de l’impost correspon a les diputacions
forals quan el valor més gran dels béns i drets radiqui
en territori basc. A aquests efectes, s’entén que radiquen
en territori basc els béns i els drets que estiguin situats,
es puguin exercitar o s’hagin de complir en el territori
esmentat.

Quan el no resident que hagi tingut al País Basc la
seva última residència opti per tributar conforme a l’o-
bligació personal, pot tributar en territori comú o foral
d’acord amb la seva normativa respectiva.

SECCIÓ 6a IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Article 25. Normativa aplicable i exacció de l’impost.

U. L’impost sobre successions i donacions és un
tribut concertat de normativa autònoma.
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L’exacció correspon a la diputació foral competent
per raó del territori en els casos següents:

a) En les adquisicions «mortis causa» i les quantitats
percebudes pels beneficiaris d’assegurances sobre la
vida per al cas de mort, quan el causant tingui la resi-
dència habitual al País Basc en la data de la meritació.

b) En les donacions de béns immobles, quan
aquests radiquin en territori basc.

A l’efecte del que preveu aquesta lletra, tenen la con-
sideració de donacions de béns immobles les transmis-
sions a títol gratuït dels valors a què es refereix l’article
108 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat
de valors.

c) En les donacions dels altres béns i drets, quan
el donatari tingui la residència habitual al País Basc en
la data de la meritació.

d) En cas que el contribuent tingui la residència a
l’estranger, quan la totalitat dels béns o drets estiguin
situats, es puguin exercir o s’hagin de complir en territori
basc, així com per la percepció de quantitats derivades
de contractes d’assegurances sobre la vida, quan el con-
tracte hagi estat realitzat amb entitats asseguradores
residents en el territori basc, o s’hagi fet al País Basc
amb entitats estrangeres que hi operin.

Dos. En els casos que preveuen les lletres a) i c)
de l’apartat anterior, les diputacions forals apliquen les
normes de territori comú quan el causant o donatari
hagi adquirit la residència al País Basc amb menys de
5 anys d’antelació a la data de la meritació de l’impost.
Aquesta norma no és aplicable als qui hagin conservat
la condició política de bascos d’acord amb l’article 7è
2 de l’Estatut d’autonomia.

Tres. Quan en un document un mateix donant doni
a favor d’un mateix donatari béns o drets i, per aplicació
dels criteris especificats a l’apartat u anterior, el ren-
diment s’hagi d’entendre produït en territori comú i basc,
correspon a cada un d’ells la quota que resulti d’aplicar
al valor dels donats el rendiment dels quals se li atribueix
el tipus mitjà que, segons les seves normes, correspon-
dria al valor de la totalitat dels transmesos.

Quatre. Quan sigui procedent acumular donacions,
correspon al País Basc la quota que resulti d’aplicar al
valor dels béns i drets transmesos actualment el tipus
mitjà que, segons les seves normes, correspondria al
valor de la totalitat dels acumulats.

A aquests efectes s’entén per totalitat dels béns i
drets acumulats els procedents de donacions anteriors
i els que són objecte de la transmissió actual.

SECCIÓ 7a IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Article 26. Normativa aplicable.

L’impost sobre el valor afegit és un tribut concertat
que es regeix per les mateixes normes substantives i
formals que en cada moment estableix l’Estat. Això no
obstant, les institucions competents dels territoris his-
tòrics poden aprovar els models de declaració i ingrés
que han de contenir, almenys, les mateixes dades que
els del territori comú, i assenyalar terminis d’ingrés per
a cada període de liquidació, que no han de diferir subs-
tancialment dels establerts per l’Administració de l’Estat.

Article 27. Exacció de l’impost.

U. L’exacció de l’impost sobre el valor afegit s’ajusta
a les normes següents:

Primera. Els subjectes passius que operen exclusi-
vament en territori basc tributen íntegrament a les dipu-

tacions forals corresponents, i els que operen exclusi-
vament en territori comú ho fan a l’Administració de
l’Estat.

Segona. Quan un subjecte passiu operi en territori
comú i basc, tributa a ambdues administracions en pro-
porció amb el volum d’operacions efectuat a cada terri-
tori, determinat d’acord amb els punts de connexió que
estableix l’article següent.

Tercera. Els subjectes passius amb un volum total
d’operacions l’any anterior que no hagi excedit els 6
milions d’euros tributen, en tot cas, i sigui quin sigui
el lloc on efectuïn les seves operacions, a l’Administració
de l’Estat, quan el seu domicili fiscal estigui situat en
territori comú, i a la diputació foral corresponent quan
el seu domicili fiscal estigui situat al País Basc.

Dos. S’entén com a volum total d’operacions l’im-
port de les contraprestacions, exclòs l’impost sobre el
valor afegit i el recàrrec d’equivalència, si s’escau, obtin-
gut pel subjecte passiu en els lliuraments de béns i pres-
tacions de serveis realitzats en la seva activitat.

En el cas d’inici de l’activitat, per al còmput de la
xifra de 6 milions d’euros s’ha de tenir en compte el
volum d’operacions realitzat el primer any natural.

Si el primer any d’activitat no coincideix amb l’any
natural per al còmput de la xifra anterior, les operacions
realitzades des de l’inici de les activitats s’eleven a l’any.

Tres. Als efectes del que preveu aquesta secció,
s’entén que un subjecte passiu opera en un territori o
un altre quan, d’acord amb els criteris que estableix l’ar-
ticle 28, hi faci lliuraments de béns o prestacions de
serveis.

Quatre. L’exacció de l’impost corresponent a les
operacions relacionades amb el tràfic intracomunitari de
béns es fa, llevat dels casos especificats als apartats
següents d’aquest article, en els termes que especifica
l’apartat u anterior.

Cinc. L’exacció de l’impost per les adquisicions intra-
comunitàries de mitjans de transport nous efectuades
per particulars o per persones o entitats les operacions
dels quals estiguin totalment exemptes o no subjectes
a l’impost sobre el valor afegit, correspon a l’Adminis-
tració del territori comú o basc en què els esmentats
mitjans de transport es matriculin definitivament.

Sis. L’exacció de l’impost l’exigeix l’Administració de
l’Estat o la diputació foral competent per raó del territori,
segons que el subjecte passiu estigui domiciliat en terri-
tori comú o foral, en els casos següents:

a) Les adquisicions intracomunitàries de béns sub-
jectes a l’impost per opció o perquè s’ha superat el límit
quantitatiu que estableix la normativa reguladora de l’im-
post, efectuades per subjectes passius que realitzin
exclusivament operacions que no originen dret a deduc-
ció total o parcial d’aquell, o per persones jurídiques
que no actuïn com a empresaris o professionals.

b) Les adquisicions intracomunitàries de béns en
règim simplificat, règim especial de l’agricultura, rama-
deria i pesca i règim de recàrrec d’equivalència.

Article 28. Lloc de realització de les operacions.

U. Als efectes d’aquest Concert econòmic, s’ente-
nen realitzades als territoris històrics del País Basc les
operacions subjectes a l’impost d’acord amb les regles
següents:

A) Lliuraments de béns:

1. Els lliuraments de béns mobles corporals, quan
es faci des de territori basc la posada a disposició de
l’adquirent. Quan els béns hagin de ser objecte de trans-
port per posar-los a disposició de l’adquirent, els lliu-
raments s’entenen realitzats al lloc on estan al moment
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d’iniciar-se l’expedició o el transport. Aquesta regla té
les excepcions següents:

a) Si són béns transformats per qui fa el lliurament,
aquest s’entén efectuat al territori basc si es va realitzar
en l’esmentat territori l’últim procés de transformació
dels béns lliurats.

b) Si són lliuraments amb insta�ació d’elements
industrials fora del País Basc, s’entenen realitzats en terri-
tori basc si els treballs de preparació i fabricació s’e-
fectuen en aquest territori i el cost de la insta�ació o
muntatge no excedeix el 15 per 100 del total de la
contraprestació.

Correlativament, no s’entenen realitzats en territori
basc els lliuraments d’elements industrials amb instal-
lació en l’esmentat territori si els treballs de preparació
i fabricació d’aquests elements s’efectuen en territori
comú, i el cost de la insta�ació o muntatge no excedeix
el 15 per 100 del total de la contraprestació.

c) Si es tracta de béns que han de ser objecte d’ex-
pedició o transport iniciat en un altre Estat membre,
i es compleixen els requisits que preveu la normativa
reguladora de l’impost sobre el valor afegit per a l’a-
plicació del règim de vendes a distància, el lliurament
s’entén realitzat al País Basc quan finalitzi en l’esmentat
territori el dit transport.

2. Els lliuraments realitzats pels productors d’ener-
gia elèctrica, quan radiquin en territori basc els centres
generadors.

3. Els lliuraments de béns immobles, quan els béns
estiguin situats en territori basc.

B) Prestacions de serveis:

1. Les prestacions de serveis s’entenen realitzades
en territori basc quan s’efectuïn des d’aquest territori.

2. S’exceptuen del que disposa l’apartat anterior les
prestacions directament relacionades amb béns immo-
bles, que s’entenen realitzades al País Basc quan els
béns esmentats radiquin en territori basc.

3. Així mateix, s’exceptuen del que disposen els
apartats anteriors les operacions d’assegurança i capi-
talització, respecte de les quals s’apliquen les regles que
conté l’article 32 d’aquest Concert econòmic.

C) No obstant el que disposen les lletres anteriors,
és competent per a l’exacció de l’impost l’Administració
de l’Estat quan el domicili fiscal del subjecte passiu esti-
gui situat en territori comú, i la diputació foral corres-
ponent quan el seu domicili fiscal estigui situat al País
Basc, en les operacions següents:

1a Els lliuraments realitzats per explotacions agrí-
coles, forestals, ramaderes o pesqueres i armadors de
vaixells de pesca de productes naturals no sotmesos
a processos de transformació, que procedeixin directa-
ment dels seus cultius, explotacions o captures.

2a Els serveis de transport, fins i tot els de mudança,
remolc i grua.

3a Els arrendaments de mitjans de transport.

Dos. Les entitats que no realitzin les operacions pre-
vistes en aquest article tributen a les diputacions forals
quan tinguin el domicili fiscal en territori basc.

Article 29. Gestió i inspecció de l’impost.

U. El resultat de les liquidacions de l’impost s’imputa
a les administracions competents en proporció amb el
volum de les contraprestacions, exclòs l’impost sobre
el valor afegit, corresponents als lliuraments de béns
i prestacions de serveis gravats i els exempts que ori-
ginen dret a la deducció que s’hagin realitzat als territoris
respectius durant cada any natural.

Dos. Les proporcions provisionalment aplicables
durant cada any natural són les determinades en funció
de les operacions de l’any precedent.

La proporció provisional aplicable en els períodes de
liquidació del primer any natural de l’exercici de l’activitat
la fixa el subjecte passiu segons la seva previsió de les
operacions que ha de fer a cada territori, sense perjudici
de la regularització final corresponent.

No obstant el que preveu el paràgraf anterior, es pot
aplicar, amb la comunicació prèvia a la Comissió de Coor-
dinació i Avaluació Normativa prevista a la secció 2a
del capítol III d’aquest Concert econòmic, una proporció
diferent en els casos següents:

a) Fusió, escissió i aportació d’actius.
b) Inici, cessació, ampliació o reducció d’activitat en

territori comú o foral que impliqui una variació signi-
ficativa de la proporció calculada segons el criteri espe-
cificat en el primer paràgraf d’aquest apartat.

En tot cas, es considera que la variació és significativa
quan suposi l’alteració de 15 o més punts percentuals
en la proporció aplicable a qualsevol dels territoris.

Tres. En l’última declaració liquidació de l’impost
corresponent a cada any natural, el subjecte passiu ha
de calcular les proporcions definitives segons les ope-
racions realitzades en el període esmentat i practicar
la consegüent regularització de les declaracions efec-
tuades en els períodes de liquidació anteriors amb cada
una de les administracions.

Quatre. Els subjectes passius han de presentar les
declaracions liquidacions de l’impost davant de les admi-
nistracions competents per a la seva exacció, en les quals
han de constar, en tot cas, la proporció aplicable i les
quotes que resultin davant de cada una de les admi-
nistracions.

Cinc. Les devolucions que siguin procedents les han
d’efectuar les administracions respectives en la quantia
que els correspongui a cada una.

Sis. La inspecció es fa d’acord amb els criteris
següents:

a) La inspecció dels subjectes passius que hagin
de tributar exclusivament a les diputacions forals o, si
s’escau, a l’Administració de l’Estat, la porten a terme
les inspeccions dels tributs de cada una de les admi-
nistracions esmentades.

b) La inspecció dels subjectes passius que hagin
de tributar en proporció amb el volum de les seves ope-
racions realitzades en territori comú i basc es fa d’acord
amb les regles següents:

Primera. Subjectes passius amb domicili fiscal en
territori comú: la comprovació i investigació la realitzen
els òrgans de l’Administració de l’Estat, que han de regu-
laritzar la situació tributària del subjecte passiu davant
totes les administracions competents, inclosa la propor-
ció de tributació que correspongui a les diferents admi-
nistracions.

Segona. Subjectes passius amb domicili fiscal en
territori basc: la comprovació i la investigació la realitzen
els òrgans competents de l’Administració foral corres-
ponent al domicili fiscal, sense perjudici de la co�abo-
ració de l’Administració de l’Estat, i té efectes davant
totes les administracions competents, inclosa la propor-
ció de tributació que els correspongui. En cas que el
subjecte passiu hagi realitzat a l’exercici anterior en terri-
tori comú el 75 per 100 o més de les seves operacions,
d’acord amb els punts de connexió establerts, és com-
petent l’Administració de l’Estat sense perjudici de la
co�aboració de les diputacions forals.

Si com a conseqüència de les actuacions esmentades
resulta un deute per ingressar o una quantitat per retor-
nar que correspongui a les dues administracions, el
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cobrament o el pagament corresponent l’efectua l’Ad-
ministració actuant, sense perjudici de les compensa-
cions que escaiguin entre aquelles. Els òrgans de la ins-
pecció competent han de comunicar els resultats de les
seves actuacions a la resta de les administracions afec-
tades.

Tercera. El que estableixen les regles anteriors s’en-
tén sense perjudici de les facultats que corresponen a
les diputacions forals en l’àmbit dels seus territoris res-
pectius en matèria de comprovació i investigació, sense
que les seves actuacions puguin tenir efectes econòmics
davant els contribuents en relació amb les liquidacions
definitives practicades com a conseqüència d’actuacions
dels òrgans de les administracions competents.

Quarta. Les proporcions fixades en les comprova-
cions per l’Administració competent tenen efectes
davant el subjecte passiu en relació amb les obligacions
liquidades, sense perjudici de les que després de les
comprovacions s’acordin amb caràcter definitiu entre les
administracions competents.

Set. Les declaracions recapitulatives de lliuraments
i adquisicions intracomunitàries s’han de presentar
davant de l’Administració tributària que tingui atribuïda
la competència per a la comprovació i investigació dels
subjectes passius.

SECCIÓ 8a IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS
I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Article 30. Normativa aplicable.

L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentats té el caràcter de tribut concertat de
normativa autònoma, excepte en les operacions socie-
tàries, lletres de canvi i documents que les supleixin o
realitzin funció de gir, que es regeixen per la normativa
comuna, cas en què les institucions competents dels
territoris històrics poden aprovar els models de decla-
ració i ingrés que han de contenir, almenys, les mateixes
dades que els de territori comú, i assenyalar terminis
d’ingrés per a cada període de liquidació, que no han
de diferir substancialment dels que estableix l’Adminis-
tració de l’Estat.

Article 31. Exacció de l’impost.

L’exacció de l’impost correspon a les diputacions
forals respectives en els casos següents:

1. En les transmissions oneroses i arrendaments de
béns immobles i en la constitució i cessió onerosa de
drets reals, fins i tot de garantia, que recaiguin sobre
aquests, quan radiquin en territori basc.

En els casos que preveu l’article 108 de la Llei
24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, quan
radiquin en territori basc els béns immobles integrants
de l’actiu de l’entitat els valors de la qual es transmeten.

2. En les transmissions oneroses de béns mobles,
semovents i crèdits, així com en la constitució i la cessió
onerosa de drets sobre aquests, quan l’adquirent, sent
persona física, tingui la residència habitual al País Basc
i sent persona jurídica hi tingui el domicili fiscal.

No obstant això, s’estableixen les dues excepcions
següents:

a) En la transmissió d’accions, drets de subscripció,
obligacions i títols anàlegs i altres valors, així com en
participacions socials, cal atenir-se al lloc de formalització
de l’operació.

b) En la constitució d’una hipoteca mobiliària o
penyora sense desplaçament o referida a vaixells, embar-
cacions o aeronaus, es té en consideració el territori
on hagin de ser inscrits aquests actes.

3. En la constitució de préstecs simples, fiances,
arrendaments no immobiliaris i pensions, quan el pres-
tatari, fiançador, arrendatari o pensionista, sent persona
física, tingui la residència habitual al País Basc o, sent
persona jurídica, hi tingui el domicili fiscal.

Tanmateix, si són préstecs amb garantia real, quan
els béns immobles hipotecats radiquin en territori basc
o hi siguin inscriptibles les hipoteques mobiliàries o
penyores sense desplaçament corresponents.

Si un mateix préstec està garantit amb hipoteca sobre
béns immobles situats en territori comú i foral o amb
hipoteca mobiliària o penyora sense desplaçament ins-
criptible en ambdós territoris, tributa a cada Adminis-
tració en proporció amb la responsabilitat que s’assenyali
a uns i altres i, en absència d’aquesta especificació
expressa en l’escriptura, en proporció amb els valors
comprovats dels béns.

4. En les concessions administratives de béns, quan
aquests radiquin en el País Basc i en les execucions
d’obra o explotacions de serveis, quan s’executin o es
prestin al País Basc. Aquestes mateixes regles són apli-
cables quan es tracti d’actes i negocis administratius
que tributin per equiparació a les concessions adminis-
tratives.

Si són concessions d’explotació de béns que superen
l’àmbit territorial del País Basc, s’exigeix l’impost en pro-
porció amb l’extensió que ocupin al territori basc.

Si són concessions d’execució d’obres que superen
l’àmbit territorial del País Basc, s’exigeix l’impost en pro-
porció amb l’import estimat de les obres que s’han de
fer en territori basc.

Si són concessions d’explotació de serveis que supe-
ren l’àmbit territorial del País Basc, s’exigeix l’impost en
funció de la mitjana aritmètica dels percentatges que
representen la seva població i la seva superfície sobre
el total de les comunitats implicades.

Si són concessions mixtes que superen l’àmbit terri-
torial del País Basc, s’exigeix l’impost mitjançant l’apli-
cació dels criteris recollits en els tres paràgrafs anteriors
a la part corresponent de la concessió.

En el cas de concessions administratives que superin
l’àmbit territorial del País Basc, la inspecció de l’impost
correspon a la diputació foral competent per raó del
territori quan hi radiqui el domicili fiscal de l’entitat con-
cessionària.

5. En les operacions societàries, quan concorri algu-
na de les circumstàncies següents:

a) Que l’entitat tingui el domicili fiscal al País Basc.
b) Que l’entitat tingui al País Basc el domicili social,

sempre que la seu de direcció efectiva no estigui situada
en l’àmbit territorial d’una altra Administració tributària
d’un Estat membre de la Unió Europea o, estant-ho, l’Es-
tat no gravi l’operació societària amb un impost similar.

c) Que l’entitat faci al País Basc operacions del seu
tràfic, quan la seu de direcció efectiva i el domicili social
no estiguin situats en l’àmbit territorial d’una altra Admi-
nistració tributària d’un Estat membre de la Unió Europea
o, estant-ho, aquests estats no gravin l’operació socie-
tària amb un impost similar.

6. En les escriptures, actes i testimoniatges nota-
rials, quan uns i altres s’autoritzin o s’atorguin en territori
basc.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en
els casos subjectes a la quota gradual del gravamen
d’actes jurídics documentats, quan radiqui al País Basc
el Registre en què s’hagi de procedir a la inscripció o
anotació dels béns o actes.

7. En les lletres de canvi i documents que les
supleixin o realitzin funcions de gir així com en els paga-
rés, bons, obligacions i títols anàlegs, quan el seu lliu-
rament o emissió tingui lloc al País Basc; si el lliurament
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s’ha produït a l’estranger, quan el seu primer tenidor
tingui la residència habitual o el domicili fiscal en el terri-
tori esmentat.

8. En les anotacions preventives, quan es practiquin
als registres públics situats al País Basc.

SECCIÓ 9a IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANÇA

Article 32. Normativa aplicable i exacció de l’impost.

U. L’impost sobre les primes d’assegurança és un
tribut concertat que es regeix per les mateixes normes
substantives i formals que les establertes en cada
moment per l’Estat.

Això no obstant, les institucions competents dels terri-
toris històrics poden aprovar els models de declaració
i ingrés que han de contenir, almenys, les mateixes dades
que els de territori comú, i assenyalar terminis d’ingrés
per a cada període de liquidació, que no han de diferir
substancialment dels que estableix l’Administració de
l’Estat.

Dos. L’exacció de l’impost correspon a les diputa-
cions forals respectives quan la localització del risc o
del compromís, a les operacions d’assegurança i capi-
talització, es produeixi en territori basc.

Tres. A aquests efectes, s’entén que la localització
del risc es produeix en territori basc, d’acord amb les
regles següents:

Primera. En el cas que l’assegurança es refereixi a
immobles, quan els béns radiquin en el territori esmentat.
La mateixa regla s’aplica quan l’assegurança es refereixi
a béns immobles i al seu contingut, si aquest últim està
cobert per la mateixa pòlissa d’assegurança. Si l’asse-
gurança es refereix exclusivament a béns mobles que
estan en un immoble, a excepció dels béns en trànsit
comercial, quan el bé immoble on estan els béns radiqui
en el territori esmentat.

Quan en una mateixa assegurança es cobreixi el risc
d’immobles ubicats en territori comú i basc, s’ha de loca-
litzar en cada un d’aquests en funció del valor dels immo-
bles que radiquen en un territori i l’altre.

Segona. En el cas que l’assegurança es refereixi a
vehicles de qualsevol naturalesa, quan la persona o enti-
tat al nom de la qual estigui matriculat tingui la residència
habitual o el domicili fiscal al País Basc.

Tercera. En el cas que l’assegurança es refereixi a
riscos que sobrevinguin durant un viatge o fora de la
residència habitual del prenedor de l’assegurança, i la
seva durada sigui inferior o igual a quatre mesos, quan
es produeixi en territori basc la signatura del contracte
per part del prenedor de l’assegurança.

Quarta. En tots els casos no explícitament previstos
a les regles anteriors, quan el prenedor de l’assegurança,
si és una persona física, tingui la residència habitual al
País Basc i, en un altre cas, quan el domicili social o
sucursal a què es refereix el contracte estigui en el terri-
tori esmentat.

Quatre. S’entén que la localització del compromís
es produeix en territori basc quan, en el cas d’assegu-
rances sobre la vida, el contractant de l’assegurança hi
té la residència habitual, si és una persona física, o el
domicili social o una sucursal, en cas que el contracte
es refereixi a aquesta última, si és una persona jurídica.

Cinc. Si no hi ha normes específiques de localització
d’acord amb els números anteriors, s’entenen realitzades
en territori basc les operacions d’assegurança i capita-
lització quan el contractant sigui un empresari o pro-
fessional que concerti les operacions en l’exercici de les
seves activitats empresarials o professionals i radiqui en
l’esmentat territori la seu de la seva activitat econòmica
o hi tingui un establiment permanent o si no, el lloc
del seu domicili.

SECCIÓ 10a IMPOSTOS ESPECIALS

Article 33. Normativa aplicable i exacció dels impostos.

U. Els impostos especials tenen el caràcter de tributs
concertats que es regeixen per les mateixes normes subs-
tantives i formals establertes en cada moment per l’Estat.
Això no obstant, les institucions competents dels terri-
toris històrics poden aprovar els models de declaració
i ingrés que han de contenir, almenys, les mateixes dades
que els del territori comú, i assenyalar terminis d’ingrés
per a cada període de liquidació, que no han de diferir
substancialment dels que estableix l’Administració de
l’Estat.

Dos. Els impostos especials de fabricació els exi-
geixen les respectives diputacions forals quan la seva
meritació es produeixi al País Basc.

Les devolucions dels impostos especials de fabricació
les ha d’efectuar l’Administració en la qual hagin estat
ingressades les quotes la devolució de les quals se so�i-
cita. Això no obstant, en els casos en què no sigui pos-
sible determinar en quina Administració van ser ingres-
sades les quotes, la devolució l’ha d’efectuar l’Adminis-
tració corresponent al territori on es generi el dret a
la devolució. El control dels establiments situats al País
Basc així com la seva autorització, en qualsevol dels
seus règims, el realitzen les diputacions forals respec-
tives; no obstant això, és necessària la comunicació prè-
via a l’Administració de l’Estat i a la Comissió de Coor-
dinació i Avaluació Normativa.

Tres. L’impost especial sobre determinats mitjans
de transport l’exigeixen les diputacions forals respecti-
ves, quan els mitjans de transport siguin objecte de matri-
culació definitiva en territori basc.

No obstant el que disposa l’apartat u, les institucions
competents dels territoris històrics poden incrementar
els tipus de gravamen fins a un màxim del 10 per 100
dels tipus establerts en cada moment per l’Estat.

La matriculació s’efectua d’acord amb els criteris que
estableix la normativa vigent sobre la matèria. En par-
ticular, les persones físiques han d’efectuar la matricu-
lació del mitjà de transport a la província en la qual
estigui la seva residència habitual.

SECCIÓ 11a IMPOST SOBRE LES VENDES MINORISTES
DE DETERMINATS HIDROCARBURS

Article 34. Normativa aplicable i exacció de l’impost.

U. L’impost sobre les vendes minoristes de deter-
minats hidrocarburs és un tribut concertat que es regeix
per les mateixes normes substantives i formals que les
establertes en cada moment per l’Estat.

No obstant això, les institucions competents dels terri-
toris històrics poden establir els tipus de gravamen de
l’impost dins dels límits vigents en cada moment en terri-
tori comú.

Així mateix, les institucions competents dels territoris
històrics poden aprovar els models de declaració i ingrés
que han de contenir, almenys, les mateixes dades que
els de territori comú, i assenyalar terminis d’ingrés per
a cada període de liquidació, que no han de diferir subs-
tancialment dels que estableix l’Administració de l’Estat.

Dos. Correspon a les diputacions forals respectives
l’exacció de l’impost sobre les vendes minoristes de
determinats hidrocarburs en els casos següents:

a) Vendes o lliuraments dels productes compresos
en l’àmbit objectiu de l’impost efectuats als establiments
de venda al públic a la menuda situats en territori basc,
a excepció dels subministraments que s’efectuïn a con-
sumidors finals que disposin de les insta�acions neces-
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sàries per rebre’ls i consumir-los fora d’aquest territori.
Correlativament, correspon a les diputacions forals
l’exacció de l’impost pels subministraments que s’efec-
tuïn des de territori comú a consumidors finals que dis-
posin de les insta�acions necessàries per rebre’ls i con-
sumir-los al País Basc.

b) Importacions i adquisicions intracomunitàries
dels productes compresos en l’àmbit objectiu de l’impost,
quan es destinin directament al consum de l’importador
o de l’adquiridor en un establiment de consum propi
situat al País Basc.

SECCIÓ 12a ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES

Article 35. Normativa aplicable.

Els altres impostos indirectes es regeixen pels
mateixos principis bàsics, normes substantives, fets
imposables, exempcions, meritacions, bases, tipus, tari-
fes i deduccions que els establerts en cada moment per
l’Estat.

SECCIÓ 13a TRIBUTS SOBRE EL JOC

Article 36. Normativa aplicable.

Els tributs que recauen sobre el joc tenen el caràcter
de tributs concertats de normativa autònoma, quan la
seva autorització s’hagi de fer al País Basc. S’aplica la
mateixa normativa que la que estableix en cada moment
l’Estat pel que fa al fet imposable i subjecte passiu.

Article 37. Exacció dels tributs.

U. De la taxa sobre els jocs de sort, envit o atzar
en fa l’exacció la diputació foral competent per raó del
territori, quan el fet imposable es realitzi al País Basc.

Dos. De la taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes
i combinacions aleatòries en fa l’exacció la diputació
foral competent per raó de territori, quan la seva auto-
rització s’hagi de fer al País Basc.

SECCIÓ 14a TAXES

Article 38. Competència per a l’exacció de les taxes.

Correspon a les diputacions forals l’exacció de les
taxes exigibles per la utilització o aprofitament especial
del seu propi domini públic, per la prestació de serveis
o la realització d’activitats en règim de dret públic efec-
tuades per aquelles.

SECCIÓ 15a HISENDES LOCALS

Article 39. Impost sobre béns immobles.

L’impost sobre béns immobles es regula per les nor-
mes que dictin les institucions competents dels territoris
històrics i grava els béns de naturalesa rústica i urbana
situats al seu respectiu territori històric.

Article 40. Impost sobre activitats econòmiques.

U. L’impost sobre activitats econòmiques es regula
per les normes que dictin les institucions competents
dels territoris històrics.

Dos. Correspon a les institucions competents dels
territoris històrics l’exacció de l’impost sobre activitats
econòmiques per les activitats exercides al seu territori,
d’acord amb les normes següents:

a) Si són quotes mínimes municipals o modificades,
quan aquestes es meritin a favor dels municipis del terri-
tori històric.

b) Si són quotes provincials, quan s’exerceixi l’ac-
tivitat al territori històric corresponent.

c) Si són quotes que facultin per exercir en més
d’una província, quan el subjecte passiu tingui la resi-
dència habitual o el domicili fiscal al País Basc, segons
sigui procedent. El pagament d’aquesta quota a l’Ad-
ministració corresponent de territori comú o foral faculta
per exercir l’activitat en els dos territoris.

Article 41. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

L’impost sobre vehicles de tracció mecànica el regu-
len les normes que dictin les institucions competents
dels territoris històrics, quan el domicili que consti al
permís de circulació correspongui a un municipi del seu
territori.

Article 42. Altres tributs locals.

Les institucions competents dels territoris històrics
poden mantenir, establir i regular, dins del seu territori,
el règim tributari d’altres tributs propis de les entitats
locals, seguint els criteris que s’assenyalen a continuació:

a) Atenció a l’estructura general establerta per al
sistema tributari local de règim comú i als principis que
la inspiren, respectant les normes d’harmonització que
preveu l’article 3 que siguin aplicables en aquesta matè-
ria.

b) No establiment de figures impositives de natu-
ralesa indirecta diferents de les de règim comú el ren-
diment de les quals pugui ser objecte de translació o
repercussió fora del territori del País Basc.

SECCIÓ 16a NORMES DE GESTIÓ I PROCEDIMENT

Article 43. Residència habitual i domicili fiscal.

U. A efectes del que disposa aquest Concert eco-
nòmic, s’entén que les persones físiques residents tenen
la residència habitual al País Basc aplicant successiva-
ment les regles següents:

Primera. Quan romanguin en el territori esmentat
un nombre més gran de dies del període impositiu, en
l’impost sobre la renda de les persones físiques; de l’any
immediatament anterior, comptat de data a data, que
finalitzi el dia anterior al de meritació, en l’impost sobre
successions i donacions, en l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, i en l’impost
especial sobre determinats mitjans de transport.

En la resta de tributs, la residència habitual de les
persones físiques és la mateixa que correspon per a l’im-
post sobre la renda de les persones físiques en la data
de la meritació d’aquells tributs.

Per determinar el període de permanència es com-
puten les absències temporals.

Llevat que hi hagi prova en contra, es considera que
una persona física roman al País Basc quan hi radiqui
el seu habitatge habitual.

Segona. Quan hi tinguin el seu principal centre d’in-
teressos, considerat com a tal el territori on obtinguin
la major part de la base imposable de l’impost sobre
la renda de les persones físiques excloent-ne, a aquests
efectes, les rendes i els guanys patrimonials derivats del
capital mobiliari, així com les bases imputades en el
règim de transparència fiscal excepte el professional.

Tercera. Quan sigui aquest el territori de la seva
última residència declarada a efectes de l’impost sobre
la renda de les persones físiques.

Dos. Les persones físiques residents en territori
espanyol, que no romanguin en aquest territori més de
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cent vuitanta-tres dies durant l’any natural, es consideren
residents en el territori del País Basc quan hi radiqui
el nucli principal o la base de les seves activitats empre-
sarials o professionals o dels seus interessos econòmics.

Tres. Quan es presumeixi que una persona física
és resident en territori espanyol, perquè tenen la resi-
dència habitual al País Basc el seu cònjuge no separat
legalment i els fills menors d’edat que depenguin d’a-
quell, es considera que té la seva residència habitual
al País Basc.

Quatre. Als efectes d’aquest Concert econòmic s’en-
tenen domiciliats fiscalment al País Basc:

a) Les persones físiques que tinguin la residència
habitual al País Basc.

b) Les persones jurídiques i altres entitats sotmeses
a l’impost sobre societats que tinguin al País Basc el
seu domicili social, sempre que hi estigui centralitzada
efectivament la seva gestió administrativa i la direcció
dels seus negocis. En un altre cas, quan es faci al País
Basc aquesta gestió o direcció. En els casos en els quals
no es pugui establir el lloc del domicili d’acord amb
aquests criteris, es té en compte el lloc on radiqui el
valor més alt del seu immobilitzat.

c) Els establiments permanents quan la seva gestió
administrativa o la direcció dels seus negocis s’efectuï
al País Basc. En els casos en què no es pugui establir
el lloc del domicili d’acord amb aquest criteri, es té en
compte el lloc on radiqui el valor més alt del seu immo-
bilitzat.

d) Les societats civils i els ens sense personalitat
jurídica, quan la seva gestió i direcció s’efectuï al País
Basc. Si amb aquest criteri és impossible determinar el
seu domicili fiscal, es té en compte el territori on radiqui
el valor més alt del seu immobilitzat.

Cinc. Els subjectes passius de l’impost sobre socie-
tats així com els establiments permanents d’entitats no
residents estan obligats a comunicar a les dues admi-
nistracions els canvis de domicili fiscal que originin modi-
ficacions a la competència per exigir aquest impost. En
l’impost sobre la renda de les persones físiques la comu-
nicació s’entén produïda per la presentació de la decla-
ració de l’impost.

Sis. Les discrepàncies entre administracions que es
puguin produir respecte a la domiciliació dels contri-
buents les ha de resoldre, amb l’audiència prèvia d’a-
quests, la Junta Arbitral que es regula a la secció 3a
del capítol III d’aquest Concert econòmic.

Set. Les persones físiques residents en territori
comú o foral que passin a tenir la seva residència habitual
d’un a l’altre, han de complir les seves obligacions tri-
butàries d’acord amb la nova residència, quan aquesta
actuï com a punt de connexió, a partir d’aquell moment.

A més, quan en virtut del que preveu aquest apartat
s’hagi de considerar que no ha existit canvi de residència,
les persones físiques han de presentar les declaracions
complementàries que correspongui, amb inclusió dels
interessos de demora.

No produeixen efecte els canvis de residència que
tinguin per objecte principal aconseguir menys tributació
efectiva.

Es presumeix, llevat que la nova residència es pro-
longui de manera continuada durant, almenys, tres anys,
que no ha existit canvi en relació amb l’impost sobre
la renda de les persones físiques i l’impost sobre el patri-
moni, quan concorrin les circumstàncies següents:

a) Que l’any en el qual es produeix el canvi de resi-
dència o el següent, la base imposable de l’impost sobre
la renda de les persones físiques sigui superior, almenys,
en un 50 per 100 a la de l’any anterior al canvi. En
el cas de tributació conjunta s’ha de determinar d’acord
amb les normes d’individualització.

b) Que l’any en el qual es produeixi aquesta situació,
la tributació efectiva per l’impost sobre la renda de les
persones físiques sigui inferior a la que hagués corres-
post d’acord amb la normativa aplicable del territori de
residència anterior al canvi.

c) Que l’any següent a aquell en què es produeix
la situació a què es refereix la lletra a) o el següent,
torni a tenir la residència habitual en el territori esmentat.

Vuit. Es presumeix, llevat que hi hagi prova en con-
tra, que no s’ha produït cap canvi de domicili fiscal de
les persones jurídiques quan l’any anterior o següent
a l’esmentat canvi esdevinguin inactives o cessin en
l’activitat.

Nou. El canvi de domicili del contribuent el pot pro-
moure qualsevol de les administracions implicades. L’Ad-
ministració esmentada ha de traslladar la seva proposta,
amb els antecedents necessaris, a l’altra perquè es pro-
nunciï en el termini de dos mesos sobre el canvi de
domicili i la data a què es retrotreuen els efectes. Si
aquesta respon confirmant la proposta, l’Administració
que sigui competent ho ha de comunicar al contribuent.

Si no hi ha conformitat es pot continuar el proce-
diment de la manera que preveu l’apartat sis d’aquest
article.

Article 44. Delicte fiscal.

En els casos en què l’Administració tributària con-
sideri que les infraccions podrien ser constitutives de
delictes contra la hisenda pública regulats en el Codi
penal, ha de passar el tant de culpa a la jurisdicció com-
petent i abstenir-se de seguir el procediment adminis-
tratiu mentre l’autoritat judicial no dicti sentència ferma,
tingui lloc el sobreseïment o l’arxivament de les actua-
cions o el ministeri fiscal retorni l’expedient.

Article 45. Co�aboració de les entitats financeres en
la gestió dels tributs i actuacions de la inspecció dels
tributs.

U. Correspon a les diputacions forals del País Basc
la investigació tributària de comptes i operacions, actives
i passives, de les entitats financeres i totes les persones
físiques o jurídiques que es dediquin al tràfic bancari
o creditici, amb vista a l’exacció dels tributs la compe-
tència dels quals els correspongui.

En relació amb les actuacions d’obtenció d’informació
a què es refereix el paràgraf anterior que hagin de prac-
ticar-se fora del territori basc, cal atenir-se al que disposa
l’apartat dos següent.

Dos. Les actuacions comprovadores i investigado-
res que, en l’àmbit de les competències atribuïdes per
aquest Concert econòmic a les diputacions forals, hagin
d’efectuar-se fora del seu territori, les practica la Ins-
pecció dels Tributs de l’Estat o la de les comunitats autò-
nomes competents per raó del territori quan siguin tributs
cedits a les comunitats, a requeriment de l’òrgan com-
petent de les diputacions forals.

Quan la Inspecció Tributària de l’Estat o de les dipu-
tacions forals, arran de les seves actuacions compro-
vadores i investigadores, conegui fets amb transcendèn-
cia tributària per a l’altra Administració, li ho ha de comu-
nicar en la forma que es determini per reglament.

Article 46. Obligacions d’informació.

U. Els resums de les retencions i els ingressos a
compte practicats s’han de presentar d’acord amb la
seva normativa respectiva, a l’Administració competent
per a l’exacció de les retencions i els ingressos a compte
que s’hi hagin d’incloure.
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Les entitats que siguin dipositàries o gestionin el
cobrament de rendes de valors que, d’acord amb la nor-
mativa corresponent, estiguin obligades a presentar els
resums anuals de retencions i ingressos a compte, els
han de presentar d’acord amb la seva normativa res-
pectiva, davant de l’Administració a la qual correspongui
la competència per comprovar i investigar les entitats
esmentades.

Les entitats que siguin subjectes passius de l’impost
sobre societats exigible per l’Estat i les diputacions forals
han de presentar resums anuals de retencions i ingressos
a compte corresponents als rendiments als quals es refe-
reixen els articles 7.u.c) i 9.u.primera.a) d’aquest Concert
econòmic, d’acord amb les normes sobre lloc, forma i
termini de presentació de declaracions que estableixi
cada una de les administracions competents per a la
seva exacció.

Dos. Les declaracions que tinguin per objecte donar
compliment a les diferents obligacions de subministra-
ment general d’informació tributària legalment exigides
s’han de presentar, d’acord amb la seva normativa res-
pectiva, davant de l’Administració de l’Estat o davant
de la diputació foral competent per raó del territori, d’a-
cord amb els criteris següents:

a) Si són obligats tributaris que porten a terme acti-
vitats econòmiques, davant de l’Administració a la qual
correspon la competència per a la comprovació i la inves-
tigació de les esmentades activitats empresarials o pro-
fessionals.

b) Si són obligats tributaris que no porten a terme
activitats econòmiques, segons que estiguin domiciliats
fiscalment en territori comú o foral.

Tres. Les declaracions de caràcter censal s’han de
presentar, d’acord amb la seva normativa respectiva,
davant de l’Administració en la qual radiqui el domicili
fiscal de la persona o l’entitat obligada a efectuar-les
i, a més, davant de l’Administració en la qual la persona
o entitat hagi de presentar, d’acord amb les regles que
preveu aquest Concert econòmic, alguna de les decla-
racions següents:

Declaració de retencions i ingressos a compte.
Declaració liquidació per l’impost sobre societats.
Declaració liquidació per l’impost sobre el valor afegit.
Declaració per l’impost sobre activitats econòmiques.

Article 47. Fusions i escissions d’empreses.

A les operacions de fusions i escissions d’empreses
en les quals els beneficis tributaris que escaiguin hagin
de ser reconeguts per ambdues administracions d’acord
amb els criteris de tributació que conté l’article 14 pre-
cedent, les diputacions forals han d’aplicar la mateixa
normativa que la vigent en cada moment en territori
comú i s’han de tramitar els expedients administratius
corresponents davant de cada una de les administra-
cions.

CAPÍTOL II

De les relacions financeres

SECCIÓ 1a NORMES GENERALS

Article 48. Principis generals.

Les relacions financeres entre l’Estat i el País Basc
es regeixen pels principis següents:

Primer. Autonomia fiscal i financera de les institu-
cions del País Basc per a l’exercici i l’execució de les
seves competències.

Segon. Respecte de la solidaritat en els termes que
preveuen la Constitució i l’Estatut d’autonomia.

Tercer. Coordinació i co�aboració amb l’Estat en
matèria d’estabilitat pressupostària.

Quart. Contribució del País Basc a les càrregues de
l’Estat que no assumeixi la comunitat autònoma, de la
manera que determina aquest Concert econòmic.

Cinquè. Les facultats de tutela financera que, en
cada moment, exerceixi l’Estat en matèria d’entitats
locals, corresponen a les institucions competents del País
Basc, sense que això pugui significar, de cap manera,
un nivell d’autonomia de les entitats locals basques infe-
rior al que tinguin les de règim comú.

Article 49. Concepte de quota.

L’aportació del País Basc a l’Estat consisteix en una
quota global, integrada per les corresponents a cada
un dels seus territoris històrics, com a contribució a totes
les càrregues de l’Estat que no assumeixi la Comunitat
Autònoma del País Basc.

Article 50. Periodicitat i actualització de la quota.

U. Cada cinc anys, mitjançant una llei votada per
les Corts Generals, amb l’acord previ de la Comissió Mixta
del Concert econòmic, es determina la metodologia d’as-
senyalament de la quota que ha de regir en el quinquenni,
d’acord amb els principis generals que estableix aquest
Concert, i s’aprova la quota del primer any del quin-
quenni.

Dos. En cada un dels anys següents al primer, la
Comissió Mixta del Concert econòmic actualitza la quota
mitjançant l’aplicació de la metodologia que aprova la
llei a què es refereix l’apartat anterior.

Tres. Els principis que configuren la metodologia de
determinació de la quota continguda en aquest Concert
poden ser modificats en la Llei de quota, quan les cir-
cumstàncies que concorrin i l’experiència en la seva apli-
cació ho aconsellin.

Article 51. Participacions en favor de les entitats locals
del País Basc en els ingressos per tributs no con-
certats.

En els casos d’aportació indirecta mitjançant parti-
cipacions en tributs no concertats, les diputacions forals
han de distribuir les quantitats que, d’acord amb les nor-
mes de repartiment de caràcter general, corresponguin
a les entitats locals del seu territori històric respectiu.

SECCIÓ 2a METODOLOGIA DE DETERMINACIÓ DE LA QUOTA

Article 52. Càrregues de l’Estat no assumides per la
comunitat autònoma.

U. Es consideren càrregues de l’Estat no assumides
per la comunitat autònoma les que corresponguin a com-
petències l’exercici de les quals no hagi estat assumit
efectivament per aquella.

Dos. Per determinar l’import total de les càrregues
es dedueix del total de despeses del pressupost de l’Estat
l’assignació pressupostària íntegra que, a nivell estatal,
correspongui a les competències assumides per la comu-
nitat autònoma, des de la data d’efectivitat de la trans-
ferència fixada en els decrets corresponents.

Tres. Entre altres, tenen el caràcter de càrregues
no assumides per la comunitat autònoma les següents:

a) Les quantitats assignades en els pressupostos
generals de l’Estat al Fons de Compensació Interterri-
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torial a què es refereix l’article 158.2 de la Constitució.
La contribució a aquesta càrrega es porta a terme pel
procediment que determini la Llei de quota.

b) Les transferències o subvencions que faci l’Estat
en favor d’ens públics en la mesura que les competències
que exerceixen no estiguin assumides per la Comunitat
Autònoma del País Basc.

c) Els interessos i les quotes d’amortització dels deu-
tes de l’Estat de la manera que determini la Llei de quota.

Quatre. La imputació als diferents territoris històrics
de la part corresponent per càrregues no assumides s’e-
fectua per aplicació dels índexs a què es refereix l’ar-
ticle 57 següent.

Article 53. Ajust a consum en l’impost sobre el valor
afegit.

U. Per tal de perfeccionar la imputació d’ingressos
per l’impost del valor afegit, s’estableix un mecanisme
d’ajust entre l’índex de la capacitat recaptadora i l’índex
de consum del País Basc.

Dos. L’ajust esmentat és el resultant d’aplicar l’ex-
pressió matemàtica següent:

RFPV = RRPV + a* RRAD + (a — b)* H

En què:
RRPVH =

b
si RRPV

RRTC

«
b

1— b
RRTCH =
1— b

si
RRPV

RRTC

»
b

1— b

RFPV = recaptació final anual per al País Basc.
RRPV = recaptació real anual del País Basc.
RRTC = recaptació real anual del territori comú.
RRAD = recaptació real anual per importacions.

Consum residents País Basc
a =

Consum residents Estat

(menys Canàries, Ceuta i Melilla)

v — f — e + i
b =

V — F — E + I

v = valor afegit brut al cost dels factors del País Basc.
V = valor afegit brut al cost dels factors de l’Estat

(menys Canàries, Ceuta i Melilla).
f = formació bruta de capital del País Basc.
F = formació bruta de capital de l’Estat (menys Canà-

ries, Ceuta i Melilla).
e = exportacions del País Basc.
E = exportacions de l’Estat (menys Canàries, Ceuta i

Melilla).
i = adquisicions intracomunitàries de béns al País

Basc.
I = adquisicions intracomunitàries de béns a l’Estat

(menys Canàries, Ceuta i Melilla).

Tres. La Llei de quota és la que determina per al
període el valor dels índexs als quals es fa referència
a l’apartat u anterior.

Quatre. La imputació provisional de l’ajust anterior
i la seva regularització definitiva en l’exercici immedia-
tament següent s’efectua d’acord amb el procediment
vigent en cada moment aprovat per la Comissió Mixta
del Concert econòmic.

Article 54. Ajust a consum en els impostos especials
de fabricació.

U. Per tal de perfeccionar la imputació d’ingressos
pels impostos especials de fabricació sobre alcohol i
begudes derivades, productes intermedis, cervesa, hidro-
carburs i labors del tabac s’estableix un mecanisme d’a-
just entre l’índex de la capacitat recaptadora i l’índex
de consum del País Basc per a cada un d’aquests impostos.

Dos. L’ajust esmentat, per a cada un dels impostos
anteriors, és el resultant d’aplicar l’expressió matemàtica
següent a cada un dels impostos:

RFPV = RRPV + c* RRAD + (c — d)* H

Sent:
RRPVH =

d
si RRPV

RRTC

«
d

1— d

RRTCH =
1— d

si
RRPV

RRTC

»
d

1— d

RFPV = recaptació final anual per al País Basc per l’im-
post especial de fabricació d’alcohol, begudes
derivades i productes intermedis, o cervesa, o
hidrocarburs, o tabac.

RRPV = recaptació real anual del País Basc per l’impost
especial de fabricació d’alcohol, begudes deri-
vades i productes intermedis, o cervesa, o hidro-
carburs, o tabac.

RRTC = recaptació real anual del territori comú per l’im-
post especial de fabricació d’alcohol, begudes
derivades i productes intermedis, o cervesa, o
hidrocarburs, o tabac.

RRAD = recaptació real anual per importacions per l’im-
post especial de fabricació d’alcohol, begudes
derivades i productes intermedis, o cervesa, o
hidrocarburs, o tabac.

Consum residents País Basc
c =

Consum residents a l’Estat

(àmbit d’aplicació de l’impost)

Capacitat recaptadora País Basc
d =

Capacitat recaptadora Estat

(àmbit d’aplicació de l’impost)

Tres. La Llei de quota és la que determina per al
període el valor dels índexs als quals es fa referència
a l’apartat u anterior.

Quatre. La imputació provisional dels ajustos ante-
riors i la seva regularització definitiva en l’exercici imme-
diatament següent s’efectua d’acord amb el procediment
vigent en cada moment aprovat per la Comissió Mixta
del Concert econòmic.
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Article 55. Altres ajustos.

U. Per perfeccionar la imposició directa es practica
un ajust per les quantitats que resultin de considerar
els supòsits que estableixen els articles 9.u.primera.b)
i 7.dos d’aquest Concert econòmic.

Dos. Igualment en la Llei de quota es poden establir,
si s’escau, altres mecanismes d’ajust que puguin per-
feccionar l’estimació dels ingressos públics imputables
al País Basc i a la resta de l’Estat.

Tres. Les quantitats resultants de la pràctica dels
ajustos que siguin procedents constitueixen la quota de
cada territori històric.

Article 56. Compensacions.

U. De la quota corresponent a cada territori històric
es resten per compensació els conceptes següents:

a) La part imputable dels tributs no concertats.
b) La part imputable dels ingressos pressupostaris

de naturalesa no tributària.
c) La part imputable del dèficit que presentin els

pressupostos generals de l’Estat, de la manera que deter-
mini la Llei de quota. Si hi existís superàvit s’opera en
sentit invers.

Dos. També són objecte de compensació de la quo-
ta de cada territori històric la part imputable al País Basc
per aquells ingressos que financen les funcions i els ser-
veis traspassats al País Basc en matèria sanitària i de
serveis socials de la Seguretat Social i que, abans de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, eren satisfets al País
Basc mitjançant transferències de la Tresoreria General
de la Seguretat Social, per aplicació del que preveu el
règim pressupostari que regulen els reials decrets
1536/1987, de 6 de novembre; 1476/1987, de 2 d’oc-
tubre; 1946/1996, de 23 d’agost, i 558/1998, de 2
d’abril.

Tres. La imputació dels conceptes que assenyalen
els números anteriors, s’efectua aplicant els índexs que
estableix l’article 57 següent.

Article 57. Índexs d’imputació.

U. Els índexs per efectuar les imputacions a les quals
es refereixen els articles 52, 55.dos i 56 anteriors es
determinen bàsicament en funció de la renda dels terri-
toris històrics en relació amb l’Estat.

Dos. Aquests índexs s’assenyalen en la Llei de quota
i s’apliquen durant la seva vigència.

Article 58. Efectes sobre la quota provisional per varia-
ció a les competències assumides.

U. Si durant el període de vigència anual de la quota,
fixada d’acord amb la normativa precedent, la Comunitat
Autònoma del País Basc assumeix competències el cost
anual de les quals a nivell estatal ha estat inclòs dins
de les càrregues de l’Estat que van servir de base per
a la determinació de la quantia provisional de la quota,
s’ha de procedir a reduir aquest cost anual proporcio-
nalment a la part de l’any en què el País Basc hagi assumit
aquestes competències i, en conseqüència, la quota en
la quantia que sigui procedent.

La reducció proporcional ha de tenir en compte la
periodicitat real de les despeses corrents, així com l’e-
fectiu grau de realització de les inversions de l’Estat.

Dos. S’ha de procedir de la mateixa manera si la
Comunitat Autònoma deixa d’exercir competències que
tingui assumides en el moment de la fixació de la quantia
provisional de la quota, i aquesta s’incrementa en la suma
que sigui procedent.

Article 59. Liquidacions provisional i definitiva.

La quota i les compensacions que siguin procedents
es determinen inicialment i provisionalment partint a l’e-
fecte de les xifres que contenen els pressupostos de
l’Estat aprovats per a l’exercici corresponent.

Una vegada acabat l’exercici i realitzada la liquidació
dels pressupostos de l’Estat, s’han de practicar les rec-
tificacions oportunes en les magnituds a les quals es
refereixen els articles 52, 55 i 56 d’aquest Concert
econòmic.

Les diferències, a favor o en contra, que resultin de
les rectificacions s’han de sumar algebraicament a la
quota provisional de l’exercici següent a aquell en el
qual s’hagin practicat aquelles.

Article 60. Ingrés de la quota.

La quantitat que ha d’ingressar la Comunitat Autò-
noma del País Basc l’ha d’abonar a la hisenda pública
de l’Estat en tres terminis iguals, durant els mesos de
maig, setembre i desembre de cada any.

CAPÍTOL III

De les Comissions i Junta Arbitral
del Concert econòmic

SECCIÓ 1a COMISSIÓ MIXTA DEL CONCERT ECONÒMIC

Article 61. Composició i acords.

La Comissió Mixta del Concert econòmic està cons-
tituïda, d’una part, per un representant de cada diputació
foral i altres tants del Govern basc i, d’una altra, per
un nombre igual de representants de l’Administració de
l’Estat.

Els acords de la Comissió Mixta del Concert econòmic
s’han d’adoptar per unanimitat de tots els membres
integrants.

Article 62. Funcions.

La Comissió Mixta del Concert econòmic té atribuïdes
les funcions següents:

a) Acordar les modificacions del Concert econòmic.
b) Acordar els compromisos de co�aboració i coor-

dinació en matèria d’estabilitat pressupostària.
c) Acordar la metodologia per a l’assenyalament de

la quota en cada quinquenni.
d) Acordar el nomenament i el règim dels compo-

nents de la Junta Arbitral especificada a la secció 3a
d’aquest capítol, així com el referent al seu funcionament,
convocatòria, reunions i règim d’adopció d’acords.

e) Tots els acords que en matèria tributària i finan-
cera siguin necessaris en cada moment per a la correcta
aplicació i desplegament del que preveu aquest Concert.

SECCIÓ 2a COMISSIÓ DE COORDINACIÓ
I AVALUACIÓ NORMATIVA

Article 63. Composició.

La composició de la Comissió de Coordinació i Ava-
luació Normativa és la següent:

a) Quatre representants de l’Administració de l’Estat.
b) Quatre representants de la Comunitat Autònoma

designats pel Govern Basc, tres dels quals ho són a pro-
posta de cada una de les respectives diputacions forals.
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Article 64. Funcions.

La Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa
té atribuïdes les funcions següents:

a) Avaluar l’adequació de la normativa tributària al
Concert econòmic amb caràcter previ a la seva publi-
cació.

A aquests efectes, quan, com a conseqüència de l’in-
tercanvi de projectes de disposicions normatives espe-
cificat a l’apartat u de l’article 4 d’aquest Concert eco-
nòmic, s’efectuïn observacions en relació amb les pro-
postes que contenen, qualsevol de les institucions i admi-
nistracions representades pot so�icitar, per escrit i de
forma motivada, la convocatòria d’aquesta Comissió, que
s’ha de reunir en el termini màxim de quinze dies des
de la so�icitud de convocatòria, ha d’analitzar l’adequació
de la normativa proposada al Concert econòmic i inten-
tar, abans de la publicació de les normes corresponents,
propiciar que les institucions i les administracions repre-
sentades assoleixin un acord sobre les possibles discre-
pàncies existents en relació amb el contingut de la nor-
mativa tributària.

b) Resoldre les consultes que es plantegin sobre
l’aplicació dels punts de connexió continguts en aquest
Concert econòmic. Aquestes consultes s’han de traslla-
dar per ser analitzades juntament amb la seva proposta
de resolució, en el termini de dos mesos des de la seva
recepció, a la resta de les administracions afectades.
En cas que en el termini de dos mesos no s’hagin for-
mulat observacions sobre la proposta de resolució,
aquesta s’entén aprovada. Si hi ha observacions, es con-
voca la Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa,
que, si no arriba a un acord, la trasllada a la Junta Arbitral.

c) Realitzar els estudis que consideri procedents per
a una adequada articulació estructural i funcional del
règim autonòmic amb el marc fiscal estatal.

d) Facilitar a les administracions competents criteris
d’actuació uniforme, plans i programes d’informàtica i
articular els instruments, els mitjans, els procediments
o els mètodes per a la materialització efectiva del principi
de co�aboració i de l’intercanvi d’informació.

e) Analitzar els supòsits o les qüestions que s’hagin
plantejat en matèria d’inspecció entre l’Administració de
l’Estat i les diputacions forals respectives, així com els
problemes de valoració a efectes tributaris.

f) Emetre els informes que so�icitin el Ministeri d’Hi-
senda, els diferents departaments d’hisenda del Govern
basc i de les diputacions forals i la Junta Arbitral.

g) Qualsevol altra de relacionada amb l’aplicació i
execució d’aquest Concert econòmic en particular.

SECCIÓ 3a JUNTA ARBITRAL

Article 65. Composició.

U. La Junta Arbitral està integrada per tres membres
el nomenament dels quals el formalitzen el ministre d’Hi-
senda i el conseller d’Hisenda i Administració Pública.

Dos. Els àrbitres són nomenats per a un període
de sis anys, i quan aquest conclou no poden ser reelegits
en el càrrec llevat que hi hagin estat durant un període
inferior a tres anys.

Tres. En cas que hi hagi una vacant, es cobreix
seguint el mateix procediment de nomenament. El nou
membre és nomenat pel període de mandat que li restava
a la persona que substitueix.

Quatre. Els integrants de la Junta Arbitral són desig-
nats entre experts de prestigi reconegut amb més de
quinze anys d’exercici professional en matèria tributària
o d’hisenda.

Article 66. Funcions.

U. La Junta Arbitral té atribuïdes les funcions
següents:

a) Resoldre els conflictes que es plantegin entre
l’Administració de l’Estat i les diputacions forals o entre
aquestes i l’Administració de qualsevol altra comunitat
autònoma, en relació amb l’aplicació dels punts de con-
nexió dels tributs concertats i la determinació de la pro-
porció corresponent a cada Administració en els casos
de tributació conjunta per l’impost sobre societats o per
l’impost sobre el valor afegit.

b) Conèixer dels conflictes que sorgeixin entre les
administracions interessades com a conseqüència de la
interpretació i l’aplicació d’aquest Concert econòmic a
casos concrets concernents a relacions tributàries indi-
viduals.

c) Resoldre les discrepàncies que es puguin produir
respecte a la domiciliació dels contribuents.

Dos. Quan se susciti el conflicte de competències,
les administracions afectades ho han de notificar als inte-
ressats, fet que determina la interrupció de la prescripció,
i s’han d’abstenir de qualsevol actuació ulterior.

Els conflictes es resolen pel procediment que regla-
mentàriament s’estableixi en el qual s’ha de donar
audiència als interessats.

Article 67. Acords de la Junta Arbitral.

La Junta Arbitral ha de resoldre conforme a dret, d’a-
cord amb els principis d’economia, celeritat i eficàcia,
totes les qüestions que ofereixi l’expedient, hagin estat
o no plantejades per les parts o els interessats en el
conflicte, incloses les fórmules d’execució.

Els acords d’aquesta Junta Arbitral, sense perjudici
del seu caràcter executiu, només són susceptibles de
recurs per la via contenciosa administrativa davant de
la sala corresponent del Tribunal Suprem.

Disposició addicional primera.

Fins que les institucions competents dels territoris
històrics no dictin les disposicions necessàries per aplicar
aquest Concert econòmic, s’apliquen les normes vigents
en territori comú, que, en tot cas, tenen caràcter de
dret supletori.

Disposició addicional segona.

U. Qualsevol modificació d’aquest Concert econò-
mic s’ha de fer pel mateix procediment seguit per a
la seva aprovació.

Dos. En cas que hi hagi una reforma en l’ordena-
ment jurídic tributari de l’Estat que afecti la concertació
dels tributs, hi hagi una alteració en la distribució de
les competències normatives que afecti l’àmbit de la
imposició indirecta o es creïn noves figures tributàries
o pagaments a compte, les dues administracions, de
comú acord, han de procedir a fer l’adaptació pertinent
d’aquest Concert econòmic a les modificacions que hagi
experimentat l’ordenament.

L’adaptació corresponent del Concert econòmic ha
d’especificar els seus efectes financers.

Disposició addicional tercera.

Les diputacions forals d’Àlaba, Guipúscoa i Biscaia
tenen les facultats que en l’ordre econòmic i adminis-
tratiu els va reconèixer l’article 15 del Reial decret de
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13 de desembre de 1906 i que, en virtut del procés
d’actualització general del règim foral que preveu la dis-
posició addicional primera de la Constitució es consi-
deren subsistents, sense perjudici de les bases a què
fa referència l’article 149.1.18a de la Constitució.

Disposició addicional quarta.

L’Estat i la Comunitat Autònoma del País Basc poden
acordar el finançament conjunt d’inversions per fer al
País Basc que, per la seva quantia, valor estratègic, inte-
rès general, incidència en territoris diferents del de la
Comunitat Autònoma del País Basc o per altres circums-
tàncies especials, facin recomanable aquell tipus de
finançament.

Igualment, l’Estat i la Comunitat Autònoma poden
acordar la participació d’aquesta en el finançament d’in-
versions que, tenint les característiques a què es refereix
el paràgraf anterior, es facin en territoris diferents del
de la Comunitat.

En els dos casos, les aportacions tenen la incidència
en la quota que es convingui en cada cas.

Disposició addicional cinquena.

Per a la gestió, inspecció, revisió i recaptació dels
tributs concertats, les institucions competents dels terri-
toris històrics tenen les mateixes facultats i prerrogatives
que té reconeguda la hisenda pública de l’Estat.

Disposició addicional sisena.

La xifra del volum d’operacions a què es refereixen
els articles 14, 15, 19 i 27 d’aquest Concert econòmic
ha de ser actualitzada, per acord de la Comissió Mixta
del Concert econòmic, almenys cada cinc anys.

Disposició transitòria primera.

La xifra determinant del volum d’operacions que esta-
bleix aquest Concert econòmic és aplicable als exercicis
que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2002.

Disposició transitòria segona.

Els tributs meritats abans que entri en vigor aquest
Concert econòmic es regeixen pels punts de connexió
vigents en el moment de la seva meritació.

Aquesta mateixa regla s’aplica respecte de les reten-
cions, ingressos a compte i pagaments fraccionats quan
el naixement de l’obligació de retenir, ingressar a compte
o de fer el pagament fraccionat s’hagi produït, així mateix,
abans de l’entrada en vigor d’aquest Concert econòmic.

Els procediments no finalitzats a l’entrada en vigor
d’aquest Concert econòmic es regeixen per la normativa
vigent en el moment de l’inici.

Disposició transitòria tercera.

No obstant el que disposa la disposició transitòria
anterior, els òrgans que preveu el capítol III d’aquest
Concert econòmic han de conèixer, d’acord amb els pro-
cediments i les competències que aquest els atribueix,
de tots els assumptes que estiguin pendents de resolució
entre les dues administracions en el moment de l’entrada
en vigor.

Disposició transitòria quarta.

Una Comissió Mixta Paritària, Ministeri d’Hisen-
da-Diputació Foral d’Àlaba, ha de determinar la com-

pensació que sigui procedent establir en favor de la Dipu-
tació Foral, mentre aquesta continuï tenint competències
i prestant serveis no assumits per la Comunitat Autò-
noma del País Basc i que en províncies de règim comú
corresponen a l’Estat, així com les normes per a la revisió
anual d’aquesta compensació partint del calendari de
transferència de competències al País Basc.

La determinació i aplicació d’aquesta compensació
no afecta les normes de determinació de la quota que
estableix aquest Concert, si bé es fa efectiva mitjançant
la reducció dels imports de les quotes corresponents
a Àlaba en virtut de l’article 41.dos.e) de l’Estatut d’au-
tonomia.

Disposició transitòria cinquena.

El règim tributari aplicable a les agrupacions d’interès
econòmic i les unions temporals d’empreses constituïdes
abans de l’entrada en vigor d’aquest Concert econòmic
és el corresponent al País Basc quan no superin el seu
àmbit territorial.

Disposició transitòria sisena.

Els grups fiscals que abans de l’1 de gener de 2002
estaven tributant amb normativa comuna o foral en
règim de consolidació fiscal, per aplicació del que dis-
posa l’article 25 del Concert econòmic aprovat per la
Llei 12/1981, de 13 de maig, poden mantenir aquest
règim de tributació fins al 31 de desembre de 2006,
sempre que compleixin els requisits previstos per a la
seva aplicació en la normativa sobre consolidació fiscal
vigent a 31 de desembre de 2001.

Disposició transitòria setena.

Mentre no es modifiqui l’actual règim de fabricació
i comerç de les labors del tabac, l’ajust per a l’impost
especial de fabricació de labors de tabac, que recull l’ar-
ticle 54 d’aquest Concert econòmic, és el resultant d’a-
plicar l’expressió matemàtica següent:

RFPV = RRPV +c’ * RRTC [(1—c’) * RRPV]

Sent:

RFPV = recaptació final anual per al País Basc per labors
de tabac.

RRPV = recaptació real anual del País Basc per labors
de tabac.

RRTC = recaptació real anual del territori comú per
labors de tabac.

Labors del tabac subministrades
a expenedories de tabac

i timbre situades al País Basc
c’ =

Labors de tabac subministrades
a expenedories de tabac i timbre situades

en territori d’aplicació de l’impost

Disposició final única.

La derogació o modificació, si s’escau, de les normes
del Concert econòmic aplicables als diferents tributs s’en-
tén sense perjudici del dret de les administracions res-
pectives a exigir, d’acord amb els punts de connexió
llavors vigents, els deutes meritats anteriorment.


