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3. Constitueix una infracció tributària l’obten-
ció, mitjançant acció o omissió culposa o dolosa,
d’una repercussió incorrecta de l’impost, sempre
que el seu destinatari no tingui dret a la deducció
total de les quotes suportades.

Són subjectes infractors les persones o entitats
destinatàries de les dites operacions que siguin res-
ponsables de l’acció o omissió a què es refereix
el paràgraf anterior.

La infracció prevista en aquest apartat és greu.
La sanció consisteix en una multa pecuniària pro-

porcional del 50 per cent del benefici indeguda-
ment obtingut.

4. Constitueix una infracció tributària la reper-
cussió improcedent en factura per persones que
no siguin subjectes passius de l’impost, de quotes
impositives sense que s’hagi procedit al seu ingrés.

Constitueix igualment una infracció tributària la
repercussió per part de subjectes passius de l’im-
post de quotes impositives a un tipus superior al
legalment establert i que no hagin estat retornades
als qui les van suportar ni declarades en els terminis
de presentació de les declaracions liquidacions de
l’impost. La sanció derivada de la comissió d’aques-
ta infracció és compatible amb la que sigui pro-
cedent per aplicació de l’article 191 de la Llei gene-
ral tributària.

La infracció prevista en aquest apartat és greu.
La sanció consisteix en una multa pecuniària pro-

porcional del 100 per cent de les quotes indegu-
dament repercutides, amb un mínim de 300 euros
per cada factura o document substitutiu en el qual
es produeixi la infracció. Quan es tracti de subjectes
passius de l’impost, la base de la sanció consisteix
en la diferència entre la quota derivada de l’apli-
cació del tipus impositiu legalment aplicable i el
repercutit indegudament.

5. Constitueix una infracció tributària la no-con-
signació en l’autoliquidació a presentar pel període
corresponent de les quotes de les quals sigui sub-
jecte passiu el destinatari de les operacions con-
forme a l’apartat 2n del número 1 de l’article 19
d’aquesta Llei i l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei
19/1994.

La infracció prevista en aquest apartat és greu.
La sanció consisteix en una multa pecuniària pro-

porcional del 75 per cent de la quota tributària
corresponent a les operacions no consignades a
l’autoliquidació.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu
aquest apartat es redueix conforme al que disposa
l’apartat 1 de l’article 188 de la Llei general tri-
butària.

6. Constitueix una infracció tributària retirar els
béns importats sense que l’Administració Tributària
Canària n’hagi autoritzat prèviament l’aixecament
en els termes previstos per reglament, així com
disposar dels béns sense l’autorització preceptiva
abans que, per part dels Serveis de l’Administració
Tributària Canària, s’hagi procedit al seu reconeixe-
ment físic o extracció de mostres, en el cas que
els serveis esmentats hagin comunicat a l’impor-
tador o persona que actuï pel seu compte la intenció
d’efectuar les operacions esmentades.

La infracció prevista en aquest apartat és greu.
La sanció consisteix en una multa pecuniària fixa

de 600 euros.
7. Constitueix una infracció tributària despla-

çar del lloc en què es trobin els béns importats
en relació amb els quals no s’hagi concedit el seu
aixecament, o manipular-los sense l’autorització
preceptiva.

La infracció prevista en aquest apartat és greu.
La sanció consisteix en una multa pecuniària fixa

de 1.000 euros.
8. Constitueix una infracció tributària l’incom-

pliment dels requisits, condicions i obligacions, pre-
vistos per a l’autorització i el funcionament dels
règims especials, així com dels relatius a les zones,
dipòsits francs o altres dipòsits autoritzats.

La infracció prevista en aquest apartat és greu.
La sanció consisteix en una multa pecuniària fixa

de 3.000 euros.»

Disposició final novena. Habilitació normativa.

El Govern ha de dictar totes les disposicions que
siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació d’a-
questa Llei.

Disposició final desena. Desplegament normatiu d’ac-
tuacions i procediments per mitjans electrònics, infor-
màtics i telemàtics i relatius a mitjans d’autenticació.

En l’àmbit de competències de l’Estat, el ministre d’Hi-
senda pot dictar les corresponents normes de desple-
gament aplicables a les actuacions i els procediments
tributaris que es duguin a terme per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics i a les relacionades amb els
mitjans d’autenticació utilitzats per l’Administració tri-
butària.

Disposició final onzena. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’1 de juliol de 2004,
llevat de l’apartat 2 de la disposició transitòria quarta,
que entra en vigor l’endemà de la publicació d’aquesta
Llei en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 17 de desembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI DE L’INTERIOR
23188 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret

1295/2003, de 17 d’octubre, pel qual s’a-
prova el Reglament regulador de les escoles
particulars de conductors. («BOE» 302,
de 18-12-2003.)

Havent observat errades al Reial decret 1295/2003,
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament regu-
lador de les escoles particulars de conductors, publicat
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 258, de 28
d’octubre de 2003, i en el suplement en català núme-
ro 21, d’1 de novembre de 2003, es procedeix a fer-ne
les rectificacions oportunes referides a la versió en llen-
gua catalana:

A la pàgina 3968, primera columna, article 36, a la
línia tercera, on hi ha l’expressió «o anu�abilitat», ha
de dir: «o lesivitat».

A la pàgina 3968, segona columna, article 37, al
títol, on hi ha l’expressió «o anu�abilitat», ha de dir: «o
lesivitat».
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FASCICLE SEGON

CAP DE L’ESTAT
23399 LLEI 59/2003, de 19 de desembre, de signa-

tura electrònica. («BOE» 304, de 20-12-2003.)

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

I

El Reial decret llei 14/1999, de 17 de setembre,
sobre signatura electrònica, va ser aprovat amb l’objectiu
de fomentar la ràpida incorporació de les noves tecno-


