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Disposició transitòria quarta. Cursos i proves per a l’ob-
tenció dels certificats d’aptitud de professor de for-
mació viària i de director d’escoles particulars de
conductors.

Fins que per ordre del ministre de l’Interior es regulin
els cursos i les proves per a l’obtenció dels certificats
d’aptitud de professor de formació viària i de director
d’escoles particulars de conductors, els esmentats cursos
i proves es continuen regint per les disposicions vigents
a l’entrada en vigor d’aquest Reglament.

MINISTERI D’HISENDA

19879 ORDRE HAC/2990/2003, de 21 d’octubre,
per la qual es modifiquen els models de decla-
ració anual 196, «Resum anual de retencions
i ingressos a compte corresponents a rendes
o rendiments del capital mobiliari obtinguts
per la contraprestació derivada de comptes
en tota classe d’institucions financeres,
incloent-hi els basats en operacions sobre
actius financers», 187, «Declaració informa-
tiva d’accions i participacions representatives
del capital o del patrimoni de les institucions
d’inversió co�ectiva i resum anual de reten-
cions i ingressos a compte en relació amb
les rendes o els guanys patrimonials obtinguts
com a conseqüència de les transmissions o
els reembossaments d’aquelles accions i par-
ticipacions», 345, «Plans, fons de pensions,
sistemes alternatius i mutualitats de previsió
social. Declaració anual» i 188, «Resum anual
de retencions i ingressos a compte en relació
amb les rendes o els rendiments del capital
mobiliari procedents d’operacions de capita-
lització i de contractes d’assegurances de vida
o invalidesa». («BOE» 259, de 29-10-2003.)

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 modifiquen les lleis dels impostos sobre
societats i sobre la renda de no residents («Butlletí Oficial
de l’Estat» del 19), mitjançant l’article quaranta-vuitè, ha
afegit un nou apartat 4 a la disposició addicional cator-
zena 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). D’acord
amb aquest apartat nou, els bancs, les caixes d’estalvis,
les cooperatives de crèdit i totes les persones físiques
o jurídiques que es dediquin al tràfic bancari o creditici,
estan obligades, en les condicions que s’estableixin per
reglament, a subministrar a l’Administració tributària la
identificació de tots els comptes oberts en aquestes enti-
tats o que les entitats hagin posat a disposició de tercers,
amb independència de la modalitat o denominació que
adoptin, fins i tot quan no s’hagin practicat retencions
o ingressos a compte. Aquest subministrament inclou
la identificació dels titulars, autoritzats o qualsevol bene-
ficiari dels comptes esmentats.

El desplegament reglamentari d’aquest precepte l’ha
efectuat el Reial decret 252/2003, de 28 de febrer,
pel qual es modifica el Reglament de l’impost sobre socie-
tats 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 aplicables a
determinades obligacions de subministrament d’informa-
ció a l’Administració tributària («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 13 de març). El Reial decret 252/2003 ha afegit

al Reial decret 2281/1998 esmentat un nou capítol IV,
«Obligació d’informar sobre determinats comptes en enti-
tats de crèdit», en el qual es desplega l’obligació legal
d’informació a la qual s’ha fet referència en el paràgraf
anterior, i s’hi estableix l’obligació de declarar tots els
comptes, encara que no hi hagi hagut una retribució,
una retenció o un ingrés a compte, la titularitat dels
quals correspongui 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.
Aquest mateix capítol habilita el ministre d’Hisenda per
determinar el termini, el lloc i el model d’acord amb
el qual s’ha de presentar la declaració que contingui
la informació a la qual ens referim, i per establir els
casos en què és obligatori presentar-la en suport direc-
tament llegible per ordinador.

En aplicació d’aquestes habilitacions, s’ha considerat
procedent ampliar l’àmbit objectiu del model 196, «Re-
sum anual de retencions i ingressos a compte corres-
ponents a rendes o rendiments del capital mobiliari obtin-
guts per la contraprestació derivada de comptes en tota
classe d’institucions financeres, incloent-hi els basats en
operacions sobre actius financers», de manera que, a
més de la informació relativa a les retencions i els ingres-
sos a compte practicats, s’hi declari la identificació de
tots els comptes que no hagin originat rendiment ni
retenció o ingrés a compte.

Aquesta ampliació de l’àmbit del model 196 no inci-
deix sobre les normes relatives al lloc i termini de pre-
sentació del model, que es mantenen en els termes
vigents fins a aquest moment.

L’aprovació del model 196, i dels dissenys físics i
lògics per presentar-lo mitjançant suport directament lle-
gible per ordinador, es va efectuar mitjançant l’Ordre
de 26 de novembre de 1999 («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 30), i aquesta ha estat modificada posteriorment per
l’Ordre de 18 de desembre de 2000 («Butlletí Oficial
de l’Estat» del 21) i per l’Ordre HAC/2752/2002, de 29
d’octubre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 7 de novembre).
L’ampliació de l’àmbit objectiu del model 196 que ara
s’efectua no implica una modificació del model mateix,
ni dels dissenys físics i lògics per presentar-lo per suport
directament llegible per ordinador, atès que aquest dis-
seny, en els seus termes actuals, possibilita incloure-hi
comptes que no hagin originat un rendiment ni una reten-
ció o ingrés a compte. L’Ordre que ara s’aprova fa deter-
minades precisions respecte de la informació que s’ha
d’incloure en el model, i particularment en el registre
de tipus 2 (registre de perceptor), per adaptar-lo ple-
nament a l’obligació de subministrament d’informació
a què ens referim.

D’altra banda, i addicionalment a tot el que s’ha
esmentat, l’ampliació del contingut del model 196 no
suposa cap modificació respecte de l’obligació que inclou
el Reial decret 2281/1998 de subministrar a l’Admi-
nistració tributària informació respecte de la identitat
de les persones autoritzades en comptes bancaris.
Aquesta obligació es continua complint a través de la
presentació del model de declaració anual actualment
existent, model 191, i en els termes previstos fins avui.

La Llei 46/2002, de 18 de desembre, mitjançant l’ar-
ticle quarantè, també ha modificat la redacció de l’ar-
ticle 77 de la Llei de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, que regula la tributació dels socis o par-
tícips en les institucions d’inversió co�ectiva.

D’acord amb la nova redacció d’aquest precepte, s’es-
tableixen determinats casos en els quals no és procedent
computar en la base imposable de l’impost sobre la renda
de les persones físiques el guany o la pèrdua patrimonial
generat com a conseqüència del reembossament o la
transmissió de participacions o accions en institucions
d’inversió co�ectiva, sempre que l’import obtingut en
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aquest reembossament o transmissió, d’acord amb el
procediment establert, es destini a adquirir o subscriure
altres accions o participacions en institucions d’inversió
co�ectiva.

Atesa la rellevància fiscal que té aquest nou cas de
no-integració de rendes, és necessari articular els meca-
nismes perquè l’Administració tributària rebi informació
suficient referida a aquest tipus d’operacions de reem-
bossament o transmissió. Per a això es modifiquen les
instruccions d’emplenament del model 187, «Declaració
informativa anual relativa a adquisicions i alienacions
d’accions i participacions en institucions d’inversió
co�ectiva», aprovat per l’Ordre de 15 de desembre
de 1999 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 23) i modificat
posteriorment per l’Ordre de 22 de novembre de 2000
(«Butlletí Oficial de l’Estat» de l’1 de desembre), al qual
s’afegeix, dins el disseny del registre d’operació, una clau
específica relativa a les operacions de reembossament
o transmissió d’accions i participacions en institucions
d’inversió co�ectiva en les quals, perquè concorren les
circumstàncies que preveu l’article 77 que s’ha esmentat
anteriorment, no es computa el guany o la pèrdua patri-
monial generat en l’operació.

També és una novetat de la Llei 46/2002, de 18
de desembre, la creació de la figura dels plans de previsió
assegurats, el règim fiscal dels quals s’equipara al dels
plans de pensions individuals sempre que compleixin
una sèrie de requisits que, essencialment, coincideixen
amb els exigits als plans de pensions. Aquesta equipa-
ració als plans de pensions individuals també s’estén
respecte de les aportacions fetes a favor de persones
amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65
per 100, d’acord amb el que preveu l’apartat 6 de la
disposició addicional dissetena, en la redacció que en
fa l’article cinquantè de la Llei 46/2002.

Així mateix, la Llei 46/2002 ha afegit, mitjançant
l’article quaranta-vuitè, un nou apartat 3 a la disposició
addicional catorzena de la Llei de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, de manera que fa possible que
per via reglamentària s’estableixin obligacions de sub-
ministrament d’informació a les entitats asseguradores
respecte dels plans de previsió assegurats que comer-
cialitzin.

Aquesta possibilitat l’ha fet efectiva el 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, aprovat pel Reial
decret 214/1999, de 5 de febrer. L’apartat 2 de l’article
vint-i-cinquè del dit Reial decret 27/2003 ha fet una
nova redacció de l’apartat 5 de l’article 66 del Reglament
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, amb
l’establiment per a les entitats asseguradores que comer-
cialitzin plans de previsió assegurats de l’obligació de
presentar una declaració informativa, amb caràcter
anual, en la qual han de fer constar les dades identi-
ficatives dels prenedors dels plans i l’import de les primes
que hagin satisfet. Aquesta declaració anual s’ha de pre-
sentar en els trenta primers dies naturals del mes de
gener de l’any immediatament següent a aquell al qual
es refereixi, excepte en el cas que la declaració es pre-
senti en suport directament llegible per ordinador, en
el qual el termini de presentació finalitza el dia 20 de
febrer de l’any immediatament següent.

En relació amb aquesta declaració anual, l’apartat 8
de l’article 66 del Reglament de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, afegit pel Reial decret 27/2003,
de 10 de gener, habilita el ministre d’Hisenda per establir
la forma i el lloc de la presentació, i les condicions en
les quals sigui procedent efectuar aquesta presentació
en suport directament llegible per ordinador o per mitjans
telemàtics.

En l’exercici d’aquestes habilitacions, s’ha considerat
més procedent modificar l’Ordre de 22 de desembre

de 1999 per la qual es va aprovar el model 345 de
declaració anual que han de presentar les entitats ges-
tores de fons de pensions, els promotors de plans de
pensions, les entitats acollides a sistemes alternatius de
cobertura de prestacions anàlogues a les dels plans de
pensions i les mutualitats de previsió social, així com
els dissenys físics i lògics per a la substitució dels fulls
interiors per suports directament llegibles per ordinador
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 29), i, pel que fa al
model 345, l’Ordre de 27 de juliol de 2001, que va
aprovar els models 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311,
371, 345, 480, 650, 652 i 651, en euros, així com
el model 777, document d’ingrés o devolució en el cas
de declaracions liquidacions extemporànies i comple-
mentàries, i estableix l’obligació d’utilitzar necessària-
ment els models en euros a partir de l’1 de gener de 2002
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 3 d’agost), de manera
que l’àmbit del model 345 també s’estengui a la decla-
ració, per part de les entitats asseguradores, de la infor-
mació relativa als plans de previsió assegurats que
comercialitzin, en els termes que estableix l’apartat 5
de l’article 66 del Reglament de l’impost sobre la renda
de les persones físiques.

Amb aquesta finalitat, mitjançant aquesta Ordre s’in-
clouen entre els subjectes obligats a presentar el model
de declaració 345 les entitats asseguradores que comer-
cialitzin els plans de previsió assegurats, i s’afegeixen
al model i als dissenys lògics i físics claus específiques
relatives a les aportacions a aquests plans. Alhora es
modifica la denominació mateixa del model afegint-hi
una menció dels plans de previsió assegurats.

Fora d’això, no s’introdueixen modificacions quant al
lloc, la forma i el termini de presentació del model 345,
qüestions que es continuen regint per les disposicions
vigents fins a aquest moment.

Addicionalment a tot el que s’ha esmentat, en aquesta
Ordre se suprimeix l’obligació d’introduir en el sobre
anual de les declaracions resum dels models 196 i 187,
així com del model 188, «Resum anual de retencions
i ingressos a compte en relació amb les rendes o els
rendiments de capital mobiliari procedents d’operacions
de capitalització i de contractes d’assegurança de vida
o invalidesa», els exemplars per al sobre anual de les
autoliquidacions models 126, 117 i 128, respectiva-
ment, corresponents a l’exercici que es declara.

Aquesta supressió, que d’altra banda ja s’havia fet
anteriorment en les restants declaracions resum anuals,
s’instrumenta mitjançant l’eliminació, en les respectives
ordres reguladores dels models 196, 187 i 188, de les
clàusules que estableixen l’obligació d’introduir en el
sobre anual els exemplars esmentats.

En conseqüència de tot això, i fent ús de les auto-
ritzacions que tinc conferides, disposo:

Primer.—Modificació de l’Ordre de 26 de novembre
de 1999, per la qual s’aproven els models 126, en pes-
setes i en euros, de declaració document d’ingrés, i els
models 196, en pessetes i en euros, del resum anual
de retencions i ingressos a compte de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, de l’impost sobre socie-
tats i de l’impost sobre la renda de no residents corres-
ponent a establiments permanents, en relació amb les
rendes o els rendiments del capital mobiliari obtinguts
per la contraprestació derivada de comptes en tota classe
d’institucions financeres, incloent-hi els basats en ope-
racions sobre actius financers, així com els dissenys físics
i lògics per a la presentació obligatòria dels models 196
esmentats per suport directament llegible per ordinador
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 30).

U. A l’efecte de modificar la denominació del
model 196 al qual es refereix aquest apartat, es fa una
nova redacció del subapartat u de l’apartat cinquè de
l’Ordre de 26 de novembre de 1999, en la redacció
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que en fan les ordres de 18 de desembre de 2000 («But-
lletí Oficial de l’Estat» del 21) i HAC/2752/2002, de 29
d’octubre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 7 de novembre).
El subapartat esmentat queda redactat de la manera
següent:

«U. S’aprova el model 196 en euros ‘‘Impost sobre
la renda de les persones físiques, impost sobre societats
i impost sobre la renda de no residents (establiments
permanents). Resum anual de retencions i ingressos a
compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes
obtinguts per la contraprestació derivada de comptes
en tota classe d’institucions financeres, incloent-hi els
basats en operacions sobre actius financers, i declaració
informativa anual de determinats comptes en entitats
de crèdit’’, el qual figura en l’annex IV d’aquesta Ordre,
així com els dissenys físics i lògics per a la presentació
obligatòria en suport directament llegible per ordinador,
que s’inclouen en l’annex V. Aquest model de declaració
anual es compon dels documents següents:

a. Full resum, que comprèn dos exemplars, un per
a l’Administració i un altre per a l’interessat.

b. Sobre anual.»

Dos. S’afegeix un punt sis a l’apartat cinquè de la
dita Ordre de 26 de novembre de 1999, per la qual
es va aprovar el model 196, en la redacció que en fan
les ordres de 18 de desembre de 2000 («Butlletí Oficial
de l’Estat» del 21) i HAC/2752/2002, de 29 d’octubre
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 7 de novembre), amb
la redacció següent:

«Sis. Els bancs, les caixes d’estalvis, 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 obligats a declarar en el
model 196 tots els comptes oberts en aquestes entitats
la titularitat dels quals correspongui a contribuents de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, sub-
jectes passius de l’impost sobre societats o contribuents
de l’impost sobre la renda de no residents amb esta-
bliment permanent, encara que no hi hagi una retribució,
una retenció o un ingrés a compte. La informació o comu-
nicació en aquests casos ha d’incloure la identificació
prèvia del compte i de les persones o entitats titulars
o beneficiàries del compte.

La informació a la qual es refereix el paràgraf anterior
s’ha de subministrar d’acord amb les normes sobre
emplenament del model 196 que preveu aquesta Ordre,
tenint en compte que les referències a ‘‘el perceptor’’
s’han d’entendre realitzades al titular o beneficiari del
compte, quan es tracti de comptes en els quals no hi
hagi hagut una retribució, una retenció o un ingrés a
compte.»

Tres. L’apartat sisè, «Termini de presentació dels
models 196, en pessetes o en euros, en suport direc-
tament llegible per ordinador», de l’Ordre de 26 de
novembre de 1999, en la redacció que en fan les ordres
de 18 de desembre de 2000 i HAC/2752/2002, de 29
d’octubre, queda redactat de la manera següent:

«Sisè. Termini de presentació del model 196 en
suport directament llegible per ordinador.

La presentació del model 196 en suport directament
llegible per ordinador, prèviament validat de conformitat
amb el que disposa el número quatre de l’apartat anterior
d’aquesta Ordre, així com la documentació que s’hagi
d’adjuntar, s’ha de fer en el període comprès entre l’1
de gener i el 31 de gener de l’any següent al qual es
refereixi la declaració.

El que disposa el paràgraf anterior també és aplicable
en relació amb la informació sobre els comptes en els

quals no hi hagi hagut una retribució, una retenció o
un ingrés a compte l’any al qual es refereix la declaració.»

Quatre. Se suprimeix el punt 3 del subapartat u de
l’apartat vuitè «Identificació dels suports directament lle-
gibles per ordinador dels models 196, en pessetes i en
euros, i forma de presentació d’aquests», de l’Ordre de 26
de novembre de 1999 als quals es refereix aquest apartat
primer.

Cinc. S’afegeix una addenda a l’annex V de l’Ordre
de 26 de novembre de 1999, segons la redacció que
en fan l’Ordre de 18 de desembre de 2000 i l’Ordre
HAC/2752/2002, de 29 d’octubre, amb la redacció
següent:

«Addenda:
— En els casos de comptes que no hagin originat

una retribució, retenció o ingrés a compte, en els camps
‘‘NIF del perceptor’’, ‘‘NIF del representant legal’’ i ‘‘Cog-
noms i nom, raó social o denominació del perceptor’’,
s’hi ha de fer constar el número d’identificació fiscal
del titular o beneficiari del compte que es declara i, si
s’escau, el del seu representant legal, i els cognoms i
el nom, la raó social o denominació del titular o bene-
ficiari esmentat.

— En aquests mateixos casos, en els camps relatius
a ‘‘Rendiments dineraris’’, ‘‘Reduccions’’, ‘‘Base de la
retenció’’, ‘‘Retenció’’, ‘‘Retribució en espècie’’, ‘‘Reduc-
cions’’, ‘‘Base de l’ingrés a compte’’ i ‘‘Ingrés a compte’’,
tant a la part entera com a la part decimal, s’hi han
de consignar zeros.

— Quan siguin diversos els titulars o beneficiaris d’un
compte que no hagi generat rendiments ni retencions
i ingressos a compte, la informació a la qual es refereix
aquest apartat primer s’ha de dur a terme de forma indi-
vidualitzada per a cada un d’ells, per a la qual cosa s’ha
de fer constar en el camp ‘‘Nombre de partícips’’ el nom-
bre de titulars o beneficiaris del compte. La individua-
lització s’ha de fer d’acord amb la proporció de parti-
cipació de cada un dels cotitulars o cobeneficiaris del
mateix compte, la qual s’ha de fer constar en el camp
‘‘Percentatge de participació’’.»

Segon.—Modificació de l’Ordre de 15 de desembre
de 1999, per la qual es va aprovar el model 187, Decla-
ració informativa d’accions o participacions representa-
tives del capital o del patrimoni de les institucions d’in-
versió co�ectiva i resum anual de retencions i ingressos
a compte de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, de l’impost sobre societats i de l’impost sobre
la renda de no residents, en relació amb les rendes o
els guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència
de les transmissions o els reembossaments d’aquelles
accions o participacions («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 23).

U. Es fa una nova redacció de les instruccions d’em-
plenament del camp «Tipus d’operació» del registre de
tipus 2 (registre d’operació) inclòs a l’annex III de l’Ordre
de 15 de desembre de 1999, per la qual es va aprovar
el model 187, Declaració informativa d’accions o par-
ticipacions representatives del capital o del patrimoni
de les institucions d’inversió co�ectiva i del resum anual
de retencions i ingressos a compte de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, impost sobre societats
i impost sobre la renda de no residents, en relació amb
les rendes o els guanys patrimonials obtinguts com a
conseqüència de les transmissions o els reembossa-
ments d’aquelles accions o participacions, i els dissenys
físics i lògics per a la seva presentació obligatòria per
suport directament llegible per ordinador, en la redacció
que en fa l’Ordre de 22 de novembre de 2000.

Aquestes instruccions relatives al camp «Tipus d’o-
peració» queden redactades d’aquesta manera:
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Posicions Naturalesa Descripció del camp

104 Alfabètic Tipus d’operació
S’hi ha de fer constar el tipus d’operació segons els valors següents:
«A» Adquisicions, llevat d’aquelles en les quals s’hagi de consignar la clau B.
«B» Adquisicions d’accions o participacions que siguin reinversió d’imports obtinguts prèviament

a la transmissió o el reembossament d’altres accions o participacions en institucions d’inversió
co�ectiva, i en les quals no s’hagi computat el guany o la pèrdua patrimonial obtingut, d’acord
amb el que preveu el segon paràgraf de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 77 de la Llei
de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

«E» Alienacions (transmissions o reembossaments), llevat d’aquelles en les quals s’hagi de con-
signar la clau F.

«F» Alienacions (transmissions o reembossaments) en les quals, per aplicació del que disposa
el segon paràgraf de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 77 de la Llei de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, no sigui procedent computar el guany o la pèrdua patrimonial
generat.

Dos. Se suprimeix el punt 3 del subapartat u de
l’apartat quatre, «Identificació dels suports directament
llegibles per ordinador dels models 187, en pessetes
i en euros, i forma de presentació d’aquests», de l’Ordre
de 15 de desembre de 1999, a què es refereix aquest
apartat segon.

Tercer.—Modificació de l’Ordre de 22 de desembre
de 1999 per la qual s’aprova el model 345 de declaració
anual que han de presentar les entitats gestores de fons
de pensions, els promotors de plans de pensions, les
entitats acollides a sistemes alternatius de cobertura de
prestacions anàlogues a les dels plans de pensions i
les mutualitats de previsió social, així com les condicions
i els dissenys físics i lògics per a la substitució dels fulls
interiors per suports directament llegibles per ordinador
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 29), i de l’Ordre de 27
de juliol de 2001, per la qual s’aproven els models 043,
044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650,
652 i 651, en euros, així com el model 777, document
d’ingrés o devolució en el cas de declaracions liquida-
cions extemporànies i complementàries, i per la qual
s’estableix l’obligació d’utilitzar necessàriament els
models en euros a partir de l’1 de gener de 2002 («But-
lletí Oficial de l’Estat» del 3 d’agost).

U. El model 345, «Plans, fons de pensions, sistemes
alternatius i mutualitats de previsió social. Declaració
anual», aprovat per l’apartat primer de l’Ordre de 22
de desembre de 1999, passa a denominar-se «Plans,
fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de
previsió social i plans de previsió assegurats. Declaració
anual».

Dos. 1. Es modifica l’apartat tercer de l’Ordre
de 22 de desembre de 1999 per la qual s’aprova el
model 345, «Obligats a presentar el model 345», que
queda redactat de la manera següent:

«Han de presentar aquesta declaració anual les per-
sones o entitats a les quals es refereixen els articles 60,
62 i 72 i la disposició addicional del Reglament de plans
i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 1307/1988,
de 30 de desembre, en la redacció que en fa el Reial
decret 2281/1998, de 23 d’octubre, així com l’apartat 5
de l’article 66 del Reglament de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, aprovat pel Reial decret
214/1999, de 5 de febrer, en la redacció que en fa
el Reial decret 27/2003, de 10 de gener, pel qual es
modifica el Reglament de l’impost sobre la renda de
les persones físiques.»

2. S’afegeix un nou guió a l’apartat tercer de l’Ordre
de 22 de desembre de 1999, per la qual s’aprova el
model 345, amb la redacció següent:

«— Les entitats asseguradores que comercialitzin els
plans de previsió assegurats als quals es refereix l’ar-
ticle 48.3 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de
l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres
normes tributàries, que ha d’incloure una relació indi-
vidual de prenedors que hagin satisfet primes a plans
de previsió assegurats, així com l’import d’aquestes pri-
mes satisfetes.»

Tres. Es modifica l’apartat «Claus i subclaus per a
l’emplenament del model 345» de les instruccions per
a l’emplenament del model 345 que figuren a l’annex XII
de l’Ordre de 27 de juliol de 2001 per la qual s’aproven
els models 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371,
345, 480, 650, 652 i 651, en euros, i s’hi afegeix una
nova clau amb el text següent:

«Plans de previsió assegurats.
Clau H. Primes satisfetes a plans de previsió asse-

gurats.

S’hi ha de consignar l’import de les primes satisfetes
pels prenedors de plans de previsió assegurats als quals
es refereix l’article 48.3 de la Llei de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

S’han de consignar en registres independents les pri-
mes satisfetes a plans de previsió assegurats que es
constitueixin a favor de persones amb un grau de minus-
validesa igual o superior al 65% o amb una incapacitat
declarada judicialment. En aquests casos, recordeu que
s’ha de consignar de manera obligatòria el NIF del bene-
ficiari. El pagador de la prima pot ser el minusvàlid
mateix, un parent en línia directa o co�ateral fins al tercer
grau inclusivament, així com el cònjuge o els qui els
tinguin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment.
El minusvàlid ha d’haver estat designat beneficiari de
manera única i irrevocable. En el cas que el pagador
de la prima sigui una persona diferent del minusvàlid,
s’ha de consignar el pagament de la prima mitjançant
un registre independent, i s’ha de fer constar la clau ‘‘H’’,
i també el NIF del beneficiari.»

Quatre. Es modifica la redacció de les instruccions
d’emplenament del camp «Clau» del registre de tipus 2
(registre de declarats) aprovat en l’annex XIII de l’Ordre
de 27 de juliol de 2001, per la qual s’aproven els
models 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345,
480, 650, 652 i 651, en euros, i s’hi afegeix una nova
clau «H», amb les especificacions següents:
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PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS
H Primes satisfetes a plans de previsió assegurats. S’hi ha de consignar l’import de les primes

satisfetes pels prenedors dels plans de previsió assegurats als quals es refereix l’article 48.3
de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
S’han de consignar en registres independents les primes satisfetes a plans de previsió asse-
gurats que es constitueixin a favor de persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior
al 65% o amb incapacitat declarada judicialment. En aquests casos, recordeu que s’ha de
consignar de manera obligatòria el NIF del beneficiari. El pagador de la prima pot ser el
minusvàlid mateix, un parent en línia directa o co�ateral fins al tercer grau inclusivament,
així com el cònjuge o els qui els tinguin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment. El
minusvàlid ha d’haver estat designat de manera única i irrevocable com a beneficiari. En
el cas que el pagador de la prima sigui una persona diferent del minusvàlid, s’ha de consignar
el pagament de la prima mitjançant un registre independent, i s’ha de fer constar la clau «H»,
i també el NIF del beneficiari.

Quart.—Modificació de l’Ordre de 17 de novembre
de 1999 per la qual s’aproven els models 128, en pes-
setes i en euros, de declaració document d’ingrés i els
models 188, en pessetes i en euros, del resum anual
de retencions i ingressos a compte de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, de l’impost sobre socie-
tats, de l’impost sobre la renda de no residents corres-
ponent a establiments permanents, en relació amb les
rendes o els rendiments del capital mobiliari procedents
d’operacions de capitalització i de contractes d’assegu-
rança de vida o invalidesa, així com els dissenys físics
i lògics per a la substitució dels fulls interiors dels
models 188 esmentats per suport directament llegible
per ordinador («Butlletí Oficial de l’Estat» del 20).

Se suprimeixen les disposicions següents:

— La lletra c) del subapartat u de l’apartat vuitè, «Lloc
i forma de presentació dels models 188 en pessetes
o en euros en paper imprès», de l’Ordre de 17 de novem-
bre de 1999, que va aprovar el model de declaració 188,
«Resum anual de retencions i ingressos a compte en
relació amb les rendes o els rendiments de capital mobi-
liari procedents d’operacions de capitalització i de con-
tractes d’assegurança de vida o invalidesa».

— L’últim paràgraf del subapartat dos de l’apartat vui-
tè esmentat en el paràgraf anterior.

— El punt 3 del subapartat u de l’apartat onzè, «Iden-
tificació dels suports directament llegibles per ordinador
dels models 188 en pessetes o en euros, i forma de
presentació d’aquests», de l’Ordre de 17 de novembre
de 1999 esmentada.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable, per
primera vegada, a les declaracions que s’hagin de pre-
sentar a partir de l’1 de gener de 2004 referides a infor-
mació de l’exercici 2003.

Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.

Madrid, 21 d’octubre de 2003.

MONTORO ROMERO

I�m. Sr. Director General de l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària i I�m. Sr. Director General de Tributs.
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