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Les víctimes, continua dient l’exposició de motius,
són l’exponent d’una societat decidida a no consentir
que res ni ningú subverteixi els valors de la convivència,
de la tolerància i de la llibertat i constitueixen el para-
digma més net de la voluntat co�ectiva dels ciutadans
en pro d’un futur en pau que s’ha de construir des del
diàleg, el consens i el respecte recíproc entre les diverses
opcions polítiques que tenen la representació legítima
de la majoria.

En nom de la solidaritat, s’estableix el dret dels dam-
nificats a ser rescabalats o indemnitzats per l’Estat. A
aquesta indemnització, hi tenen dret les víctimes d’actes
de terrorisme o de fets perpetrats per una persona o
diverses persones integrades a bandes o grups armats
o que actuïn amb la finalitat d’alterar greument la pau
i seguretat ciutadana.

Al costat d’aquestes indemnitzacions es van establir
unes distincions honorífiques, en grau de Gran Creu a
títol pòstum, als morts en actes terroristes i, en grau
de Comanda, als ferits i als segrestats en actes terroristes,
inclosos en l’àmbit d’aplicació que preveu l’article 2 de
la Llei esmentada.

Doncs bé, l’aplicació d’aquesta Llei, referent a aques-
tes distincions honorífiques, ha portat el Grup Parlamen-
tari Socialista a considerar necessària una modificació
que, alhora que restitueixi l’esperit que va animar el legis-
lador, distingeixi entre ambdós conceptes des del punt
de vista de la seva concessió, perquè ambdós són con-
ceptes diferents. El primer, com diu l’exposició de motius
de la Llei esmentada, és un deure de solidaritat de l’Estat
amb les víctimes del terrorisme; el segon, és una distinció
honorífica, un reconeixement civil a les víctimes, un
honor de la societat respecte d’aquelles víctimes en què
concorrin mèrits cívics i valors democràtics emparats
per la nostra Constitució.

Per tot això, s’aprova aquesta Llei.

Article primer.

U. Es fa una nova redacció de l’article 4 de la Llei
32/1999, de 8 d’octubre, de solidaritat amb les víctimes
del terrorisme, que té el contingut següent:

«Article 4.
1. A fi d’honrar les víctimes del terrorisme, es

crea la Reial Ordre de Reconeixement Civil a les
Víctimes del Terrorisme.

2. El Govern, amb la so�icitud prèvia dels inte-
ressats o dels seus hereus, concedeix les conde-
coracions que preveu aquest article al grau de Gran
Creu, a títol pòstum, als morts en actes terroristes
i, al grau de Comanda, als ferits i segrestats en
actes terroristes.

3. Aquestes condecoracions en cap cas no es
poden concedir als qui, en la seva trajectòria per-
sonal o professional, hagin mostrat comportaments
contraris als valors representats en la Constitució
i en aquesta Llei i als drets humans reconeguts
en els tractats internacionals.»

Dos. S’introdueix un nou article 4 bis a la Llei 32/1999,
de 8 d’octubre, de solidaritat amb les víctimes del terro-
risme, que té el contingut següent:

«Article 4 bis.
1. El Govern, a proposta del ministre de la Pre-

sidència i en el termini màxim de tres mesos a
comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
ha d’aprovar el Reglament de la Reial Ordre de
Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme.

2. Correspon al Ministeri de la Presidència la
tramitació dels procediments de concessió de les
condecoracions que preveu aquest article, el qual

ha d’elevar a l’aprovació del Consell de Ministres,
mitjançant un reial decret, la proposta de concessió
del grau de Gran Creu, o concedir, mitjançant una
ordre i en nom de Sa Majestat el Rei, el grau de
Comanda.

3. La consideració de víctima d’acte terrorista
queda acreditada mitjançant l’informe preceptiu del
Ministeri de l’Interior, o bé mitjançant el reconeixe-
ment per part de l’Administració General de l’Estat
d’una pensió extraordinària per acte de terrorisme,
o per sentència judicial ferma.

4. El termini màxim per notificar la resolució
de les so�icituds és de 12 mesos des de la data
d’entrada al registre de l’òrgan competent per tra-
mitar-les.

En els procediments en què no es dicti resolució
dins del termini assenyalat, s’entenen estimades
les so�icituds.

5. La resolució estimatòria o desestimatòria
posa fi a la via administrativa, i contra aquella es
pot interposar recurs contenciós administratiu.»

Article segon.

S’afegeix una nova disposició addicional a la Llei
32/1999, de 8 d’octubre, de solidaritat amb les víctimes
del terrorisme, que és la disposició addicional segona,
amb la redacció següent:

«Disposició addicional segona.
Quan els actes que descriu l’apartat 1 de l’article

2 hagin estat comesos fora del territori nacional
per persones o grups l’activitat terrorista dels quals
no es dugui a terme principalment a Espanya, el
Ministeri de l’Interior pot concedir ajuts excepcio-
nals als espanyols víctimes d’aquests actes, en els
termes que es determinin reglamentàriament.

El que preveu aquesta disposició és aplicable
als actes ocorreguts a partir de l’1 de setembre
de 2001.»

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

que compleixin aquesta Llei i la facin complir.
Madrid, 12 de març de 2003.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI D’HISENDA
5177 REIAL DECRET 252/2003, de 28 de febrer,

pel qual es modifica el Reglament de l’impost
sobre societats aprovat pel Reial decret
537/1997, de 14 d’abril, així com el Reial
decret 2281/1998, de 23 d’octubre, pel
qual es despleguen les disposicions aplica-
bles a determinades obligacions de submi-
nistrament d’informació a l’Administració tri-
butària i es modifica el Reglament de plans
i fons de pensions, aprovat pel Reial decret
1307/1988, de 30 de setembre, i el Reial
decret 2027/1995, de 22 de desembre, pel
qual es regula la declaració anual d’opera-
cions amb terceres persones. («BOE» 62,
de 13-3-2003.)

Aquest Reial decret es compon de dos articles, el
primer dels quals modifica determinats articles, i n’in-
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trodueix altres de nous, del Reglament de l’impost sobre
societats, aprovat pel Reial decret 537/1997, de 14
d’abril, per desplegar reglamentàriament alguns dels pre-
ceptes de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’im-
post sobre societats, introduïts o modificats per les lleis
24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, i 46/2002, de 18 de desem-
bre, de reforma parcial de l’impost sobre la renda de
les persones físiques, i per la qual es modifiquen les
lleis dels impostos sobre societats i sobre la renda de
no residents. Així mateix, es modifiquen determinats
aspectes del règim de gestió de l’impost.

Els canvis realitzats tenen el seu necessari fonament
legal tant en la disposició final desena de la Llei de l’im-
post sobre societats, que conté una habilitació general
al Govern per dictar totes les disposicions que siguin
necessàries per al desplegament i l’aplicació de l’esmen-
tada Llei, com en la disposició final primera de la Llei
24/2001.

En relació amb la gestió de la deducció prevista, per
a determinats casos d’adquisició de valors estrangers,
a l’apartat 5 de l’article 12 de la Llei 43/1995 s’estableix,
en el nou article 14 bis del reglament, la informació
que el titular dels valors ha de presentar conjuntament
amb la declaració de l’impost sobre societats.

Es modifiquen els articles 40, 43 i 45 del reglament
per incorporar a les deduccions per inversions destinades
a la protecció del medi ambient la nova deducció per
les inversions utilitzades per a l’aprofitament de fonts
i energies renovables, disposada a l’apartat 4 de l’ar-
ticle 35 de la Llei 43/1995.

D’altra banda, la deducció per reinversió, prevista en
el nou article 36 ter de la Llei 43/1995, es desplega
en el nou article 45 bis del reglament, i s’estableix el
procediment que s’ha de seguir per a la so�icitud de
l’aprovació d’un pla especial de reinversió que prevegi
terminis més prolongats que els que preveu amb caràcter
general la norma legal.

En matèria del règim especial de fusions, escissions,
aportacions d’actius i canvi de valors, el nou article 49
bis del reglament estableix l’obligació d’aportar a l’Ad-
ministració tributària una sèrie de dades informatives
quan es realitzi una operació a la qual sigui aplicable
el que disposa l’apartat 3 de l’article 103 de la Llei
43/1995.

D’altra banda, suprimit el règim de transparència fis-
cal, es fa una nova redacció de l’article 50 i del paràgraf ñ)
de l’article 57 del Reglament de l’impost, amb la finalitat
d’adaptar-ne el contingut als règims especials d’agru-
pacions d’interès econòmic espanyoles i europees i
unions temporals d’empreses.

Així mateix, aquest Reial decret desplega la regulació
de les societats patrimonials, i s’hi afegeix un nou arti-
cle 50 bis, en virtut del qual s’estableixen determinades
obligacions formals que han de complir les esmentades
societats.

Respecte del règim de consolidació fiscal, aquest
Reial decret concreta la forma i el contingut que han
de tenir les comunicacions que, segons disposa l’arti-
cle 84 de la Llei 43/1995, s’han de realitzar a l’Ad-
ministració tributària per aplicar-les, i per a això es fa
una nova redacció de l’article 51 del reglament.

En matèria d’arrendament financer, s’estableix el pro-
cediment que s’ha de seguir per so�icitar l’autorització
administrativa a la qual es refereix l’apartat 11 de l’ar-
ticle 128 de la Llei de l’impost, i amb aquest fi es crea
un nou títol III bis, integrat per un únic precepte, el nou
article 51 bis.

De la mateixa manera, es crea al reglament un nou
títol III ter, format pels articles 51 ter a 51 quinquies,
que desplega el règim de les entitats navilieres en funció
del tonatge, previst en els articles 135 ter al 135 septies

de la Llei 43/1995, concretant el seu àmbit d’aplicació,
detallant el curs procedimental que s’ha de seguir per
aplicar-lo i regulant els supòsits de renúncia i incom-
pliment del règim.

En relació amb les excepcions a l’obligació de retenir
i d’ingressar a compte que preveu l’article 57 del regla-
ment, es modifica el paràgraf i) relatiu als rendiments
procedents de l’arrendament o subarrendament d’immo-
bles urbans, s’actualitza l’exempció de l’obligació de rete-
nir i d’ingressar a compte del paràgraf o), que passa
a referir-se a les entitats exemptes a les quals es refereix
l’article 9.1 de la Llei de l’impost, i s’hi afegeix un nou
supòsit d’exempció de l’esmentada obligació, per al cas
de rendes obtingudes pel canvi d’actius en els quals
estiguin invertides les provisions de les assegurances
de vida en què l’acceptant assumeix el risc de la inversió.

Es fa una nova redacció de l’article 62 del Reglament
de l’impost sobre societats per adaptar els percentatges
de retenció i ingrés a compte als que estableix la Llei
de l’impost.

Es modifica l’article 64 del Reglament de l’impost
sobre societats i s’unifica el termini de presentació de
les declaracions informatives anuals, quan l’esmentada
presentació tingui lloc en suport directament llegible per
ordinador o en format paper generat mitjançant els pro-
grames d’ajuda de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària.

Es modifica la disposició final única del Reglament
de l’impost sobre societats, es fa una nova redacció del
paràgraf c) per al cas de declaracions en suport direc-
tament llegible per ordinador o per mitjans telemàtics,
es modifica el paràgraf f) com a conseqüència de la
supressió del règim de transparència fiscal, i s’hi afegeix
un nou paràgraf g) amb la finalitat de permetre l’ampliació
del termini de presentació de declaracions per via tele-
màtica, atenent raons fundades de caràcter tècnic.

Finalment, l’article segon d’aquest Reial decret modi-
fica el Reial decret 2281/1998, de 23 d’octubre, prenent
com a base els preceptes legals en què aquest es fona-
mentava.

S’adapta l’apartat 1 del seu article 7 a la modificació
operada a l’article 64 del Reglament de l’impost sobre
societats, i s’afegeix a l’esmentat Reial decret un nou
capítol, que regula l’obligació d’informar sobre determi-
nats comptes en entitats de crèdit.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda,
d’acord amb el Consell d’Estat i prèvia deliberació del
Consell de Ministres a la reunió del dia 28 de febrer
de 2003,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació del Reglament de l’impost
sobre societats, aprovat pel Reial decret 537/1997,
de 14 d’abril.

U. S’incorpora un nou capítol III bis en el títol I del
Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial
decret 537/1997, de 14 d’abril, amb la següent rúbrica:

«CAPÍTOL III BIS

Adquisició de valors representatius
de la participació en fons propis d’entitats

no residents en territori espanyol»

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

«Article 14 bis. Obligacions d’informació.
A l’efecte del que disposa l’apartat 5 de l’arti-

cle 12 de la Llei de l’impost, els subjectes passius
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han de presentar, conjuntament amb la seva decla-
ració per l’impost sobre societats dels exercicis en
què practiquin la deducció prevista en aquest apar-
tat, la informació següent:

a) En relació amb l’entitat directament parti-
cipada:

1r Identificació i percentatge de participació.
2n Descripció de les seves activitats.
3r Valor i data d’adquisició de les participa-

cions, així com valor teòric comptable d’aquestes,
determinat a partir dels comptes anuals homoge-
neïtzats.

4t Justificació dels criteris d’homogeneïtzació
valorativa i temporal, així com d’imputació als béns
i drets de l’entitat participada, de la diferència exis-
tent entre el preu d’adquisició de les seves par-
ticipacions i el seu valor teòric comptable en la
data de la seva adquisició.

b) Import de la inversió realitzada en l’adqui-
sició de participacions en entitats no residents en
territori espanyol inclosa en la base de deducció
de l’article 34 de la Llei de l’impost.»

Tres. Es modifica la rúbrica del títol I bis del Regla-
ment de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret
537/1997, de 14 d’abril, que queda redactada de la
manera següent:

«TÍTOL I BIS
Deduccions en la quota íntegra»

Quatre. Es modifica l’article 40 del Reglament de l’im-
post sobre societats, aprovat pel Reial decret 537/1997,
de 14 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

«Article 40. Àmbit d’aplicació: insta�acions des-
tinades a la protecció del medi ambient.
D’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’ar-

ticle 35 de la Llei de l’impost, els subjectes passius
poden deduir de la quota íntegra el 10 per cent
de l’import de les inversions realitzades en elements
patrimonials de l’immobilitzat material destinats a
la protecció del medi ambient, consistents en:

a) Insta�acions que tinguin per objecte alguna
de les finalitats següents:

1a Evitar o reduir la contaminació atmosfèrica
procedent de les insta�acions industrials.

2a Evitar o reduir la càrrega contaminant que
s’aboqui a les aigües superficials, subterrànies i
marines.

3a Afavorir la reducció, recuperació o tracta-
ment correctes des del punt de vista mediambiental
de residus industrials.

b) Actius materials nous adquirits per entitats
que compleixin els requisits que estableix l’arti-
cle 122 de la Llei de l’impost i destinats a l’apro-
fitament de fonts d’energies renovables consistents
en insta�acions i equips amb qualsevol de les fina-
litats definides a continuació:

1a Aprofitament de l’energia provinent del sol
per transformar-la en calor o electricitat.

2a Aprofitament, com a combustible, de resi-
dus sòlids urbans o de biomassa procedent de resi-
dus d’indústries agrícoles i forestals, de residus agrí-
coles i forestals i de cultius energètics per trans-
formar-los en calor o electricitat.

3a Tractament de residus biodegradables pro-
cedents d’explotacions ramaderes, d’estacions
depuradores d’aigües residuals, d’efluents indus-

trials o de residus sòlids urbans per a la seva trans-
formació en biogàs.

4a Tractament de productes agrícoles, fores-
tals o olis usats per a la seva transformació en
biocarburants (bioetanol o biodièsel).»

Cinc. Es modifica l’article 43 del Reglament de l’im-
post sobre societats, aprovat pel Reial decret 537/1997,
de 14 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

«Article 43. Base de la deducció per insta�acions
destinades a la protecció del medi ambient.
En els casos a què es refereix l’article 40 d’aquest

Reglament, la base de càlcul de la deducció és
el preu d’adquisició o cost de producció.

Quan una inversió no tingui per objecte exclusiu
alguna de les finalitats previstes en aquest article,
una vegada identificada la part que tingui relació
directa amb la funció protectora del medi ambient,
la deducció s’ha d’aplicar sobre la porció del preu
d’adquisició o cost de producció que el subjecte
passiu acrediti que es correspon amb les esmen-
tades finalitats.

En el cas que les inversions no tinguin per objec-
te exclusiu alguna de les esmentades finalitats, s’ha
de poder identificar la part d’aquestes destinada
a la protecció del medi ambient.

La part de la inversió finançada amb subvencions
no dóna dret a la deducció.»

Sis. Es modifica l’apartat 1 de l’article 45 del Regla-
ment de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret
537/1997, de 14 d’abril, que queda redactat de la mane-
ra següent:

«1. Per practicar la deducció en els casos a
què es refereix l’article 40.a) s’han de complir els
requisits següents:

a) Que la inversió es realitzi per donar com-
pliment a la normativa vigent en matèria del medi
ambient sobre emissions a l’atmosfera, aboca-
ments a les aigües, així com producció, recuperació
i tractament de residus industrials o per millorar
les exigències que estableix la normativa.

S’entén que la inversió compleix aquest requisit
sempre que s’efectuï dins dels terminis i en les
condicions que preveu la normativa esmentada.

b) Que la inversió es dugui a terme en execució
de plans, programes, convenis o acords aprovats
o formalitzats amb l’Administració competent en
matèria mediambiental.

La prova del compliment d’aquest requisit es rea-
litza mitjançant la certificació de convalidació de
la inversió expedida per l’esmentada Administra-
ció.»

Set. S’introdueix un nou article 45 bis al Regla-
ment de l’impost sobre societats aprovat pel Reial
decret 537/1997, de 14 d’abril, que queda redactat
en els termes següents:

«Article 45 bis. Deducció per reinversió. Plans
especials.
El procediment per presentar i aprovar els plans

especials de reinversió a què es refereix l’apartat 7
de l’article 36 ter de la Llei de l’impost és el que
regula l’article 37, a excepció de l’apartat 8, i l’ar-
ticle 39, ambdós d’aquest reglament.»

Vuit. S’introdueix un nou article 49 bis al Reglament
de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret
537/1997, de 14 d’abril, que queda redactat en els
termes següents:
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«Article 49 bis. Obligació d’informació.
En els casos a què es refereix el segon paràgraf

de l’apartat 3 de l’article 103 de la Llei de l’impost,
l’entitat adquirent ha de presentar, conjuntament
amb la seva declaració de l’impost sobre societats
dels exercicis en què apliqui la deducció que preveu
l’esmentat precepte, la informació següent:

a) Identificació de l’entitat transmitent i del per-
centatge de participació que hi té.

b) Valor i data d’adquisició de les participacions
de l’entitat transmitent, així com del seu valor teòric
comptable, determinat a partir dels comptes anuals
homogeneïtzats.

c) Justificació dels criteris d’homogeneïtzació
valorativa i temporal, de la imputació als béns i
drets de l’entitat transmitent de la diferència exis-
tent entre el preu d’adquisició de les seves par-
ticipacions i el seu valor teòric comptable en la
data de dissolució de l’esmentada entitat, així com
del compliment dels requisits que preveuen els
paràgrafs a) i b) de l’apartat 3 de l’article 103 de
la Llei de l’impost.»

Nou. Es modifica la rúbrica del títol III del Reglament
de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret
537/1997, de 14 d’abril, que queda redactada de la
manera següent:

«TÍTOL III
Règims especials d’agrupacions d’interès
econòmic espanyoles i europees, unions

temporals d’empreses, societats patrimonials
i de consolidació fiscal»

Deu. Es modifica l’article 50 del Reglament de l’im-
post sobre societats, aprovat pel Reial decret 537/1997,
de 14 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

«Article 50. Obligacions de les agrupacions d’in-
terès econòmic, espanyoles i europees, i de les
unions temporals d’empreses.
1. Les agrupacions d’interès econòmic, espa-

nyoles i europees, a les quals sigui aplicable el règim
especial que preveu el capítol II del títol VIII de
la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost
sobre societats, han de presentar, conjuntament
amb la seva declaració per l’esmentat impost, una
relació dels seus socis residents en territori espa-
nyol o de les persones o entitats que tinguin els
drets econòmics inherents a la qualitat de soci l’úl-
tim dia del període impositiu, amb les dades
següents:

a) Identificació, domicili fiscal i percentatge de
participació dels socis o de les persones o entitats
que tinguin els drets econòmics inherents a la qua-
litat de soci.

b) Import total de les quantitats a imputar, rela-
tives als conceptes següents:

1r Resultat comptable.
2n Base imposable.
3r Base de la deducció per evitar la doble impo-

sició interna, tipus d’entitat de la qual procedeixen
les rendes i percentatge de participació en aquella.

4t Base de deducció per evitar la doble impo-
sició internacional i percentatge de participació en
l’entitat de la qual procedeix la renda.

5è Base de les bonificacions.
6è Base de les deduccions per incentivar la

realització de determinades activitats, així com, si
s’escau, la base de la deducció per inversions en
elements de l’immobilitzat material nous.

7è Retencions i ingressos a compte correspo-
nents a l’agrupació d’interès econòmic.

c) Dividends i participacions en beneficis dis-
tribuïts amb càrrec a reserves, distingint els que
corresponguin a exercicis en els quals a la societat
no li hagi estat aplicable el règim especial.

2. Les agrupacions d’interès econòmic han de
notificar als seus socis o a les persones o entitats
que tinguin els drets econòmics inherents a la qua-
litat de soci les quantitats totals que s’han d’imputar
i la imputació individual realitzada amb els con-
ceptes previstos en el paràgraf b) de l’apartat ante-
rior, quan siguin imputables d’acord amb les nor-
mes d’aquest impost o de l’impost sobre la renda
de les persones físiques.

3. Als efectes de la no-tributació dels dividends
i participacions en beneficis que estableix el parà-
graf primer de l’apartat 3 de l’article 66 de la Llei
de l’impost, les agrupacions han d’incloure en la
memòria dels comptes anuals la informació
següent:

a) Beneficis aplicats a reserves que correspon-
guin a períodes impositius en els quals van tributar
en règim general.

b) Beneficis aplicats a reserves que correspon-
guin a períodes impositius en els quals van tributar
en el règim especial, distingint entre els que van
correspondre a socis residents en territori espanyol
d’aquells que van correspondre a socis no residents
en territori espanyol.

c) En cas de distribució de dividends i parti-
cipacions en beneficis amb càrrec a reserves, desig-
nació de la reserva aplicada d’entre les tres a les
quals, per la classe de beneficis d’on procedeixin,
es refereixen els paràgrafs a) i b) anteriors.

4. Les mencions en la memòria anual a què
es refereix l’apartat anterior s’han d’efectuar mentre
existeixin reserves de les referides en el paràgraf b)
de l’esmentat apartat, encara que l’entitat no tributi
en el règim especial.

5. Les obligacions d’informació establertes als
apartats 3 i 4 del present article també són exigibles
respecte de les successives entitats que tinguin la
titularitat de les reserves referides al paràgraf b)
de l’apartat 3.

6. El que disposen els apartats anteriors d’a-
quest article, en la mesura que sigui aplicable, obli-
ga les unions temporals d’empreses subjectes al
règim especial previst en el capítol II del títol VIII
de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost
sobre societats, en relació amb les seves empreses
membres residents en territori espanyol l’últim dia
del període impositiu.»

Onze. S’afegeix un nou article 50 bis al Reglament
de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret
537/1997, de 14 d’abril, que queda redactat de la mane-
ra següent:

«Article 50 bis. Obligacions de les societats patri-
monials.

1. Als efectes del que disposa l’article 76 de
la Llei de l’impost, les societats patrimonials han
d’incloure en la memòria dels comptes anuals la
informació següent:

a) Beneficis aplicats a reserves que correspon-
guin a períodes impositius en els quals van tributar
en règim diferent del que preveu el capítol VI del
títol VIII de la Llei de l’impost.
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b) Beneficis aplicats a reserves que correspon-
guin a períodes impositius en els quals van tributar
en aquest règim especial.

c) En cas de distribució de dividends i parti-
cipacions en beneficis amb càrrec a reserves, desig-
nació de la reserva aplicada d’entre les dues a les
quals, per la classe de beneficis d’on procedeixin,
es refereixen els paràgrafs a) i b) anteriors.

2. Les mencions en la memòria anual s’han
d’efectuar mentre existeixin reserves de les refe-
rides en el paràgraf b) de l’apartat anterior, encara
que l’entitat no tributi en aquest règim especial.

3. Així mateix, la memòria ha de contenir infor-
mació detallada sobre els càlculs efectuats per
determinar el resultat de la distribució de les des-
peses entre les diferents fonts de renda.

4. Les obligacions d’informació que estableix
aquest article també són exigibles a les successives
entitats que tinguin la titularitat de les reserves refe-
rides a l’apartat 1.b) d’aquest article.»

Dotze. Es modifica l’article 51 del Reglament de l’im-
post sobre societats, aprovat pel Reial decret 537/1997,
de 14 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

«Article 51. Aplicació i obligacions d’informació
de les entitats acollides al règim de consolidació
fiscal.
1. L’exercici de l’opció pel règim de consoli-

dació fiscal s’ha de comunicar a la Delegació de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària del
domicili fiscal de la societat dominant o a les depen-
dències regionals d’Inspecció o a l’Oficina Nacional
d’Inspecció quan la societat dominant hi estigui
adscrita.

La comunicació ha de contenir les dades
següents:

a) Identificació de les societats que integren
el grup fiscal.

En el cas d’establiments permanents d’entitats
no residents en territori espanyol que tinguin la
condició de societat dominant, s’exigeix, juntament
amb la identificació de les societats que integrin
el grup fiscal, la identificació de l’entitat no resident
en territori espanyol a la qual pertany.

b) Còpia dels acords pels quals les societats
del grup han optat pel règim de consolidació fiscal.

c) Relació del percentatge de participació direc-
te o indirecte mantingut per la societat dominant
respecte de totes i cada una de les societats que
integren el grup fiscal i la data d’adquisició de les
respectives participacions.

La societat dominant ha de manifestar que es
compleixen tots els requisits que estableix l’article
81 de la Llei de l’impost.

2. Els òrgans administratius referits a l’apartat
anterior han de comunicar a la societat dominant
el número del grup fiscal atorgat.

3. L’òrgan competent per comprovar i inves-
tigar els grups fiscals és l’Oficina Nacional d’Ins-
pecció quan la societat dominant o qualsevol de
les societats dependents hi estiguin adscrites.

En la resta de casos, la comprovació i investi-
gació dels grups fiscals la realitzen les dependèn-
cies regionals d’Inspecció enquadrades a les dele-
gacions especials de l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària.»

Tretze. S’introdueix un nou títol III bis al Reglament
de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret
537/1997, de 14 d’abril, amb la rúbrica següent:

«TÍTOL III BIS
Aplicació del règim fiscal de determinats con-

tractes d’arrendament financer»

Catorze. S’introdueix un nou article 51 bis al Regla-
ment de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret
537/1997, de 14 d’abril, que queda redactat de la mane-
ra següent:

«Article 51 bis. Contractes d’arrendament finan-
cer. Determinació del moment des del qual són
deduïbles les quantitats satisfetes corresponents
a la recuperació del cost del bé.
1. Les so�icituds que, en aplicació del que dis-

posa l’apartat 11 de l’article 128 de la Llei de l’im-
post, es presentin al Ministeri d’Hisenda s’han de
tramitar d’acord amb el procediment que estableix
aquest article; l’òrgan administratiu competent, tant
per a la tramitació com per a la resolució, és la
Direcció General de Tributs.

2. El procediment comença amb la presentació
de la so�icitud, que s’ha de fer amb una antelació
mínima de tres mesos respecte del final del període
impositiu en què es pretengui que tingui efectes.
Les entitats en constitució poden so�icitar l’apli-
cació de l’apartat 11 de l’article 128 de la Llei de
l’impost, sempre que es constitueixin abans del final
del període impositiu en què es pretengui que tingui
efectes la so�icitud.

El subjecte passiu pot desistir de la so�icitud
formulada abans de la notificació de la resolució
a què es refereix aquest article.

3. La so�icitud ha de contenir, com a mínim,
les dades següents:

a) Identificació de l’actiu objecte del contracte
d’arrendament financer, i indicació del moment,
anterior a la seva posada en condicions de fun-
cionament, en què se so�icita que siguin deduïbles
les quantitats satisfetes corresponents a la recu-
peració del cost del bé.

b) Justificació de les peculiaritats del seu perío-
de de contractació o de construcció. A aquests efec-
tes s’han de documentar la data de contractació,
així com les d’inici i final del període de construcció,
que ha de ser superior a 12 mesos, juntament amb
la justificació del caràcter individualitzat i les espe-
cificacions tècniques pròpies de l’actiu.

c) Justificació de les singularitats de la utilit-
zació de l’actiu. S’han d’aportar les memòries jurí-
dica i econòmica de l’ús a què es destina l’actiu
adquirit mitjançant l’arrendament financer, indicant
les fórmules contractuals concretes que s’utilitzen
i els fluxos financers, positius i negatius, que es
produeixen.

4. La Direcció General de Tributs pot demanar
al subjecte passiu totes les dades, informes, ante-
cedents i justificants que calgui. Així mateix, pot
demanar als organismes públics competents per
raó de la matèria els informes tècnics que consideri
oportuns, en particular sobre les peculiaritats del
període de construcció del bé i sobre les singu-
laritats de la seva utilització. La so�icitud de l’in-
forme determina la interrupció del termini de reso-
lució a què es refereix l’apartat 5 d’aquest article.

En qualsevol moment del procediment anterior
al tràmit d’audiència, el subjecte passiu pot pre-
sentar les a�egacions i aportar els documents i jus-
tificants que consideri pertinents.

Instruït el procediment, i immediatament abans
de redactar la proposta de resolució, s’ha de posar
de manifest al subjecte passiu, que disposa d’un
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termini de 15 dies per formular les a�egacions i
presentar els documents i les justificacions que con-
sideri oportuns.

5. El procediment ha de finalitzar mitjançant
una resolució motivada abans de sis mesos, comp-
tats des de la data en què la so�icitud hagi estat
presentada.

Transcorregut el termini a què fa referència el
paràgraf anterior sense que hi hagi hagut una reso-
lució expressa, s’entén aprovada la so�icitud for-
mulada.

6. La resolució que posi fi al procediment pot:

a) Acceptar la so�icitud formulada, inicialment
o durant el curs del procediment, pel subjecte pas-
siu.

b) Determinar l’inici de la deducció de les quan-
titats satisfetes corresponents a la recuperació del
cost del bé en un moment diferent del proposat
pel subjecte passiu.

c) Denegar la so�icitud formulada.

7. En cas que les circumstàncies de fet comu-
nicades a la Direcció General de Tributs segons
el que disposa aquest article variïn sustancialment,
es considera no produïda l’autorització prèviament
concedida, i el subjecte passiu ha de regularitzar
la seva situació tributària.

La regularització s’ha de fer en la declaració de
l’impost corresponent al període impositiu en què
es va produir l’incompliment, i s’ha d’afegir a la
seva quota la quota íntegra corresponent a les
quantitats satisfetes abans de la posada en con-
dicions de funcionament del bé que hagin estat
deduïdes anteriorment a l’esmentat moment, amb
inclusió dels interessos de demora i sense perjudici
dels recàrrecs i les sancions que, si s’escau, siguin
procedents.»

Quinze. S’introdueix un nou títol III ter al Reglament
de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret
537/1997, de 14 d’abril, amb la rúbrica següent:

«TÍTOL III TER

Aplicació del règim de les entitats navilieres
en funció del tonatge»

Setze. S’introdueix un nou article 51 ter al Regla-
ment de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret
537/1997, de 14 d’abril, que queda redactat de la mane-
ra següent:

«Article 51 ter. Àmbit d’aplicació: explotació de
vaixells.

1. Poden optar per la tributació en aquest
règim les entitats l’objecte social de les quals inclo-
gui l’explotació de vaixells propis o arrendats.
Aquesta opció s’ha de referir a tots els vaixells,
propis o arrendats, que exploti el so�icitant i que
compleixin els requisits de l’apartat 2 de l’arti-
cle 135 ter de la Llei de l’impost, així com als que
adquireixin o arrendin posteriorment.

2. L’opció es pot estendre a tots els vaixells
noliejats pel so�icitant. Això no obstant, el tonatge
net dels vaixells noliejats no pot superar el 75 per
cent del tonatge total de la flota de l’entitat o, si
s’escau, del grup fiscal que apliqui el règim, i en
queden exclosos els vaixells que ocasionin la supe-
ració del límit esmentat.

3. A l’efecte del que disposa a l’apartat 2 de
l’article 135 quater de la Llei de l’impost, no tenen

la consideració de vaixells usats els que hagin estat
adquirits mitjançant l’exercici de l’opció de compra
d’un contracte d’arrendament financer els efectes
fiscals del qual hagin estat objecte d’autorització
prèvia per part de l’Administració tributària.»

Disset. S’introdueix un nou article 51 quater al
Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial
decret 537/1997, de 14 d’abril, que queda redactat
de la manera següent:

«Article 51 quater. Procediment de so�icitud del
règim.

1. La so�icitud que, si s’escau, s’ha de referir
a la totalitat dels vaixells explotats per les entitats
del mateix grup fiscal que compleixin les condicions
indicades a l’article anterior ha d’anar acompanya-
da dels documents següents:

a) Estatuts de l’entitat, o projecte d’aquests si
encara no s’ha constituït.

b) Respecte de les entitats ja constituïdes, cer-
tificat d’inscripció de l’entitat al Registre de vaixells
i empreses navilieres o al Registre especial de
vaixells i empreses navilieres, i respecte de les no
constituïdes, projecte de constitució o so�icitud
d’inscripció als registres esmentats.

c) Identificació i descripció de les activitats de
les entitats respecte de les quals se so�icita l’a-
plicació del règim.

d) Acreditació, respecte de cada vaixell, del títol
en virtut del qual s’utilitza o s’utilitzarà, de l’àmbit
territorial en què es durà a terme la seva gestió
estratègica i comercial, de l’abanderament i de l’a-
fectació exclusiva a les activitats que preveu l’article
135 ter.2.b) de la Llei de l’impost.

e) En el cas de societats ja constituïdes, l’últim
balanç aprovat de l’entitat.

f) Acreditació o, en el cas d’entitats no cons-
tituïdes, previsió del valor net comptable i del valor
de mercat dels vaixells en els quals concorrin les
circumstàncies que preveu el paràgraf segon de
l’apartat 2 de l’article 135 quater de la Llei de
l’impost.

2. La so�icitud s’ha de presentar, almenys, amb
tres mesos d’antelació a l’inici del període impositiu
respecte del qual es pretén que tingui efectes.

3. L’òrgan competent per instruir i resoldre d’a-
quest procediment és la Direcció General de Tri-
buts, que pot so�icitar al subjecte passiu totes les
dades, els informes, antecedents i justificants que
calgui.

Així mateix, es pot demanar informe als orga-
nismes competents per verificar l’existència d’una
contribució efectiva als objectius de la política
comunitària de transport marítim, especialment pel
que fa al nivell tecnològic dels vaixells que garan-
teixi la seguretat a la navegació i la prevenció de
la contaminació del medi ambient i al manteniment
de l’ocupació comunitària tant a bord com en tas-
ques auxiliars al transport marítim. La so�icitud de
l’informe determina la interrupció del termini de
resolució a què es refereix l’apartat 5 d’aquest
article.

En qualsevol moment del procediment anterior
al tràmit d’audiència, el subjecte passiu pot pre-
sentar les a�egacions i aportar els documents i jus-
tificants que consideri pertinents.

4. Instruït el procediment, i immediatament
abans de redactar la proposta de resolució, s’ha
de posar de manifest al subjecte passiu, que dis-
posa d’un termini de 15 dies per formular les a�e-
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gacions, així com per presentar els documents i
les justificacions que consideri oportuns.

5. La resolució que posi fi al procediment ha
de ser motivada i pot:

a) Autoritzar el règim de les entitats navilieres
en funció del tonatge, i determinar el període impo-
sitiu a partir del qual té efectes. L’autorització es
concedeix per un període de 10 anys.

b) Desestimar la concessió del règim de les
entitats navilieres en funció del tonatge.

La so�icitud s’ha de resoldre en el termini de
tres mesos, comptats des de la data en què la so�i-
citud hagi estat presentada o des de la data en
què se solucioni a requeriment de l’esmentat òrgan,
transcorregut el qual es pot entendre denegada.

6. El subjecte passiu pot so�icitar pròrrogues
de l’autorització inicial per períodes addicionals
de 10 anys. L’esmentada so�icitud de pròrroga s’ha
de presentar, almenys, amb tres mesos d’antelació
a l’inici del període impositiu respecte del qual es
pretén que tingui efectes.

7. Si després de la concessió d’una autorització
el subjecte passiu adquireix, arrenda o nolieja altres
vaixells que compleixin els requisits del règim, ha
de presentar, en els termes exposats als apartats
anteriors, una nova so�icitud referida a aquests.
L’autorització addicional es concedeix pel període
temporal de vigència que resti a l’autorització inicial
del règim.»

Divuit. S’introdueix un nou article 51 quinquies al
Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial
decret 537/1997, de 14 d’abril, que queda redactat
de la manera següent:

«Article 51 quinquies. Renúncia i incompliment
del règim.
1. El subjecte passiu pot renunciar a l’aplicació

del règim. La renúncia s’ha de presentar, almenys,
amb tres mesos d’antelació a l’inici del període
impositiu respecte del qual es pretén que tingui
efectes. Durant els cinc anys següents a la data
anterior no es pot so�icitar una nova aplicació del
règim.

2. L’incompliment dels requisits que estableix
el present règim suposa la pèrdua immediata del
dret a aplicar-lo i determina l’obligació d’ingressar,
conjuntament amb la quota corresponent al perío-
de impositiu en què l’incompliment va tenir lloc,
les quotes íntegres corresponents a tots els exer-
cicis en què el règim va resultar aplicable, calcu-
lades d’acord amb el règim general de l’impost,
sense perjudici dels interessos de demora,
recàrrecs i sancions que, si s’escau, siguin proce-
dents. Durant els cinc anys següents a la data d’inici
del període impositiu en què va tenir lloc l’incom-
pliment no es pot so�icitar una nova aplicació del
règim.»

Dinou. Modificació de l’article 57 del Reglament
de l’impost sobre societats aprovat pel Reial decret
537/1997, de 14 d’abril, en el qual s’estableixen les
excepcions a l’obligació de retenir i ingressar a compte.

1. Es modifiquen els ordinals 2n i 3r del paràgraf
i) de l’article 57 relatiu als supòsits exceptuats de l’o-
bligació de retenir o ingressar a compte, respecte dels
rendiments procedents de l’arrendament o subarrenda-
ment de béns immobles urbans, que queden redactats
de la manera següent:

«2n Quan la renda satisfeta per l’arrendatari
a un mateix llogater no superi els 900 euros anuals.

3r Quan el llogater estigui obligat a tributar per
algun dels epígrafs del grup 861 de la secció pri-
mera de les tarifes de l’impost sobre activitats eco-
nòmiques aprovades pel Reial decret legislatiu
1175/1990, de 28 de setembre, o en algun altre
epígraf que faculti per a l’activitat d’arrendament
o subarrendament de béns immobles urbans, i apli-
cant al valor cadastral dels immobles destinats a
l’arrendament o subarrendament les regles per
determinar la quota establerta en els epígrafs de
l’esmentat grup 861, no resulti quota zero.

A aquests efectes, el llogater ha d’acreditar
davant l’arrendatari el compliment de l’esmentat
requisit, en els termes que estableixi el ministre
d’Hisenda.

S’entenen compresos en el supòsit anterior els
llogaters i subarrendadors que, complint els requi-
sits que aquest estableix, gaudeixin d’exempció en
l’impost sobre activitats econòmiques, excepte pels
casos que preveu el paràgraf c) de l’apartat 1 de
l’article 83 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.»

2. Es modifica el paràgraf ñ) de l’esmentat article 57
relatiu a determinada excepció de l’obligació de retenir
o ingressar a compte, que queda redactat de la manera
següent:

«ñ) Els dividends o les participacions en bene-
ficis repartits per agrupacions d’interès econòmic,
espanyoles o europees, i per unions temporals
d’empreses, llevat d’aquelles que hagin de tributar
d’acord amb les normes generals de l’impost, que
corresponguin a socis que hagin de suportar la
imputació de la base imposable i procedeixin de
períodes impositius durant els quals l’entitat hagi
tributat segons el que disposa el règim especial
del capítol II del títol VIII de la Llei de l’impost.»

3. Es modifica el paràgraf o) de l’article 57, que
preveu un altre supòsit d’excepció a l’obligació de retenir
o ingressar a compte, que queda redactat de la manera
següent:

«o) Les rendes obtingudes per les entitats
exemptes a què es refereix l’apartat 1 de l’article 9
de la Llei de l’impost.

La condició d’entitat exempta es pot acreditar
per qualsevol dels mitjans de prova admesos en
dret. Mitjançant la resolució del Departament de
Gestió Tributària de l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària, es poden establir els mitjans i la for-
ma per acreditar la condició d’entitat exempta.

Per ordre conjunta dels ministres d’Economia i
d’Hisenda es pot determinar el procediment per
poder fer efectiva l’exoneració de l’obligació de
retenció o ingrés a compte en relació amb els ren-
diments derivats dels títols del deute públic de l’Es-
tat percebuts per les entitats exemptes a què es
refereix l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei de l’im-
post.»

4. S’afegeix un nou paràgraf v) a l’article 57, que
incorpora un nou cas d’excepció a l’obligació de retenir
o ingressar a compte, amb la redacció següent:

«v) Les rendes obtingudes pel canvi d’actius
en què estiguin invertides les provisions de les asse-
gurances de vida en què el prenedor assumeix el
risc de la inversió.

Per a l’aplicació del que disposa el paràgraf ante-
rior, les entitats d’assegurances han de comunicar
a les entitats obligades a practicar la retenció, amb
motiu de la transmissió o reembors d’actius, la cir-
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cumstància que es tracta d’un contracte d’asse-
gurança en què el prenedor assumeix el risc de
la inversió i en què es compleixen els requisits que
preveu l’article 14.2.h) de la Llei 40/1998, de 9
de desembre, de l’impost sobre la renda de les
persones físiques i altres normes tributàries. L’en-
titat obligada a practicar la retenció ha de conservar
la comunicació degudament signada.»

Vint. Es modifica l’article 62 del Reglament de l’im-
post sobre societats, aprovat pel Reial decret 537/1997,
de 14 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

«Article 62. Percentatge de retenció i ingrés a
compte.

El percentatge de retenció o ingrés a compte
és el següent:

a) Amb caràcter general, el 15 per cent.

Quan siguin rendes procedents de l’arrendament
o subarrendament d’immobles urbans situats a
Ceuta, Melilla o les seves dependències, obtingudes
per entitats domiciliades en els esmentats territoris
o que hi operin mitjançant establiment o sucursal,
el percentatge es divideix per dos.

b) En el cas de rendes procedents de la cessió
del dret a l’explotació de la imatge o del consen-
timent o autorització per a la seva utilització, el 20
per cent.»

Vint-i-u. Es modifica l’apartat 2 de l’article 64 del
Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial
decret 537/1997, de 14 d’abril, que queda redactat
de la manera següent:

«2. El retenidor o obligat a ingressar a compte
ha de presentar, en el mateix termini de l’última
declaració de cada any, un resum anual de les reten-
cions i els ingressos a compte efectuats. Això no
obstant, en el cas que el resum es presenti en suport
directament llegible per ordinador o hagi estat
generat mitjançant la utilització, exclusivament,
dels corresponents mòduls d’impressió desenvolu-
pats, a aquests efectes, per l’Administració tribu-
tària, el termini de presentació és el comprès entre
l’1 de gener i el 31 de gener de l’any següent a
l’any a què correspon el resum anual.

En aquest resum, a més de les seves dades d’i-
dentificació, es pot exigir que consti una relació
nominativa dels perceptors amb les dades
següents:

a) Denominació de l’entitat.
b) Número d’identificació fiscal.
c) Renda obtinguda, amb indicació de la iden-

tificació, descripció i naturalesa dels conceptes, així
com de l’exercici en el qual la renda s’hagi meritat.

d) Retenció practicada o ingrés a compte efec-
tuat.

A les mateixes obligacions que estableixen els
paràgrafs anteriors estan subjectes les entitats
domiciliades, residents o representades a Espanya,
que paguin per compte d’altri rendes subjectes a
retenció o que siguin dipositàries o gestionin el
cobrament de les rendes de valors.»

Vint-i-dos. Modificació de la disposició final única
del Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel
Reial decret 537/1997, de 14 d’abril.

1. Es modifica el paràgraf c) de la disposició final
única del Reglament de l’impost sobre societats, aprovat

pel Reial decret 537/1997, de 14 d’abril, que queda
redactat de la manera següent:

«c) Establir els casos en què s’han de presentar
les declaracions per aquest impost en suport direc-
tament llegible per ordinador o per mitjans tele-
màtics.»

2. Es modifica el paràgraf f) de la disposició final
única del Reglament de l’impost sobre societats, aprovat
pel Reial decret 537/1997, de 14 d’abril, que queda
redactat de la manera següent:

«f) Aprovar el model d’informació que han de
donar les agrupacions d’interès econòmic, les
unions temporals d’empreses i les societats patri-
monials.»

3. S’afegeix un paràgraf g) en la disposició final úni-
ca del Reglament de l’impost sobre societats, aprovat
pel Reial decret 537/1997, de 14 d’abril, que queda
redactat de la manera següent:

«g) Ampliar, tenint en compte raons fundades
de caràcter tècnic, el termini de presentació de les
declaracions tributàries que estableixen la Llei de
l’impost i el present reglament quan aquesta pre-
sentació s’efectuï per via telemàtica.»

Article segon. Modificació del Reial decret 2281/1998,
de 23 d’octubre, pel qual es despleguen les dispo-
sicions aplicables a determinades obligacions de sub-
ministrament d’informació a l’Administració tributària
i es modifica el Reglament de plans i fons de pensions,
aprovat pel Reial decret 1307/1988, de 30 de setem-
bre, i el Reial decret 2027/1995, de 22 de desembre,
pel qual es regula la declaració anual d’operacions
amb terceres persones.

U. Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 del Reial
decret 2281/1998, de 23 d’octubre, que queda redactat
de la manera següent:

«1. La declaració que contingui la informació
referida en el present capítol s’ha de presentar en
els 20 primers dies naturals del mes de gener de
cada any, en el cas que la declaració es presenti
en imprès. En el cas de presentació en suport direc-
tament llegible per ordinador, així com en els casos
en què la declaració hagi estat generada, exclu-
sivament, mitjançant la utilització dels mòduls d’im-
pressió desenvolupats, a aquests efectes, per l’Ad-
ministració tributària, el període de presentació és
el comprès entre l’1 i el 31 de gener de cada any.
En tots els casos el termini de presentació està
referit a la declaració de les operacions que corres-
ponguin a l’any natural immediatament anterior.»

Dos. S’afegeix un nou capítol IV amb dos nous arti-
cles, 9 i 10, al Reial decret 2281/1998, de 23 d’octubre,
amb la redacció següent:

«CAPÍTOL IV
Obligació d’informar sobre determinats comptes

en entitats de crèdit
Article 9. Subjectes obligats a subministrar la

informació.
Els bancs, les caixes d’estalvi, les cooperatives

de crèdit i totes les persones físiques o jurídiques
que es dediquin al tràfic bancari o creditici, d’acord
amb la normativa vigent, estan obligades a pre-
sentar una declaració informativa anual, en què han
d’identificar la totalitat dels comptes oberts en les
esmentades entitats la titularitat dels quals corres-
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pongui a contribuents de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, subjectes passius de l’im-
post sobre societats o contribuents de l’impost
sobre la renda de no residents amb establiment
permanent, encara que no existeixi retribució, reten-
ció o ingrés a compte.

Article 10. Contingut, termini, lloc i forma de sub-
ministrament de la informació.

1. La informació que s’ha de comunicar a l’Ad-
ministració tributària ha de comprendre la identi-
ficació precisa del compte i de les persones o enti-
tats titulars, autoritzades o beneficiàries d’aquest,
així com qualsevol altra dada rellevant a l’efecte
que estableixi l’ordre del ministre d’Hisenda a què
es refereix l’apartat següent.

2. La declaració que contingui la informació
referida en el present capítol s’ha de presentar en
el termini, el lloc i d’acord amb el model que deter-
mini el ministre d’Hisenda, que pot establir les cir-
cumstàncies en què sigui obligatòria la presentació
en suport directament llegible per ordinador.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

1. El present Reial decret entra en vigor l’endemà
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», a excep-
ció del que disposen els apartats següents.

2. El que estableix aquest Reial decret, als apartats
un a vuit, ambdós inclusivament, dotze a divuit, ambdós
inclusivament, i a l’apartat dinou.3 de l’article primer,
s’aplica als períodes impositius als quals siguin aplicables
els respectius articles de la Llei 43/1995, de 27 de
desembre, de l’impost sobre societats, modificats per
la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, desenvolupats per
cada un d’aquells apartats.

3. El que preveu el present Reial decret als apartats
nou a onze, ambdós inclusivament, i el dinou.2, de l’ar-
ticle primer, s’aplica als períodes impositius iniciats a
partir de l’1 de gener de 2003.

4. El que disposa aquest Reial decret als apartats
dinou.1 i 4 i vint de l’article primer, i a l’apartat dos
de l’article segon, s’aplica a partir de l’1 de gener
de 2003.

Madrid, 28 de febrer de 2003.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda,

CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

5304 ORDRE HAC/539/2003, de 10 de març, per
la qual s’aproven els dissenys físics i lògics,
model 186, als quals s’ha d’ajustar la infor-
mació mensual per subministrar a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària sobre deter-
minades dades que figuren en el Registre civil
relatives a naixements i defuncions, per a la
seva presentació per suport directament lle-
gible per ordinador, i s’estableix el procedi-
ment per a la seva presentació telemàtica per
teleprocés. («BOE» 63, de 14-3-2003.)

L’article 67 bis de la Llei 40/1998, de 9 de desembre,
de l’impost sobre la renda de les persones físiques i

altres normes tributàries («Butlletí Oficial de l’Estat» del
10), afegit per l’article trenta-quatrè de la Llei 46/2002,
de 18 de desembre, de reforma parcial de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, i per la qual es modi-
fiquen les lleis dels impostos sobre societats i sobre la
renda de no residents («Butlletí Oficial de l’Estat» del
19), ha incorporat una nova deducció per maternitat,
aplicable a partir de l’1 de gener de 2003, i en virtut
d’això i d’acord amb el que estableix l’apartat 1, les dones
amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del
mínim per descendents, que duguin a terme una activitat
per compte propi o d’altri per la qual estiguin donades
d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social
o mutualitat, poden minorar la quota diferencial de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques fins a 1.200
euros anuals per cada fill menor de tres anys. D’acord
amb el que disposa l’apartat 2, l’import de la deducció
s’ha de calcular de forma proporcional al nombre de
mesos en què es compleixin de forma simultània els
requisits establerts i té com a límit per a cada fill l’import
íntegre sense bonificacions de les cotitzacions i quotes
totals a la Seguretat Social i mutualitats meritades en
cada període impositiu posteriorment al naixement o
l’adopció.

D’altra banda, l’apartat 3 de l’article esmentat esta-
bleix que es pot so�icitar a l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària l’abonament anticipat de la deducció,
i el 4 habilita la norma reglamentària per a la regulació
del procediment i les condicions per tenir dret a la deduc-
ció, així com els casos en què es pot so�icitar de forma
anticipada l’abonament de la deducció.

En ús de l’habilitació normativa comentada, l’article
58 del Reglament de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, aprovat per l’article únic del Reial decret
214/1999, de 5 de febrer («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 9), en la redacció que en fa l’article vint-i-dosè del
Reial decret 27/2003, de 10 de gener («Butlletí Oficial
de l’Estat» de l’11), pel qual es modifica el Reglament
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, dis-
posa a l’apartat 5, ordinal 1r, que els contribuents amb
dret a l’aplicació de la deducció per maternitat en poden
so�icitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària
l’abonament de forma anticipada per cada un dels mesos
en què estiguin donats d’alta en el règim corresponent
de la Seguretat Social o mutualitat i cotitzin, en termes
generals, un mínim de quinze dies a jornada completa.

Per tal d’assegurar la gestió adequada per part de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, tant de la
deducció com, si s’escau, de la realització de l’abonament
mensual anticipat de la deducció, l’apartat 3, lletra c),
de la disposició addicional catorzena de la Llei de l’im-
post, en la redacció que en fa l’apartat dos de l’article
quaranta-vuitè de la Llei 46/2002, estableix que es pot
establir per reglament l’obligació de subministrament
d’informació al Registre civil respecte de les dades de
naixements, adopcions i defuncions.

L’apartat 7 de l’article 66 del Reglament de l’impost,
afegit per l’article vint-i-cinquè 4 de l’esmentat Reial
decret 27/2003, de 10 de gener, estableix que les dades
que figuren en el Registre civil relatives a naixements,
adopcions i defuncions s’han de subministrar a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària al lloc, en la forma,
en els terminis i amb la periodicitat que estableixi el
ministre d’Hisenda, qui pot exigir que hi consti la infor-
mació relativa al nom, els cognoms i el número d’iden-
tificació fiscal de la persona a qui es refereix la infor-
mació, així com les dades d’identificació fiscal de la mare
i, si s’escau, del pare en el cas de naixement, adopcions
i defuncions de menors d’edat. A aquest efecte, l’apartat
8 del dit article habilita el ministre d’Hisenda per deter-
minar la forma i el lloc de presentació d’aquesta decla-
ració informativa i per establir el procediment i les con-


