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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
20141 Reial decret 1788/2010, de 30 de desembre, pel qual es modifiquen els 

reglaments dels impostos sobre la renda de les persones físiques, sobre 
societats i sobre la renda de no residents en matèria de rendes en espècie, 
deducció per inversió en habitatge i pagaments a compte.

El present Reial decret modifica el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de rendes en 
espècie, deducció per inversió en habitatge habitual i pagaments a compte, i els reglaments 
de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, i de l’impost 
sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol, en 
matèria de pagaments a compte.

El Reial decret s’estructura en tres articles i una disposició final.
L’article primer modifica el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones 

físiques establint, en primer lloc, d’acord amb l’habilitació que conté l’article 42.2 h) de la 
Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de 
modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents 
i sobre el patrimoni, els requisits de les fórmules indirectes de pagament a les entitats 
encarregades de prestar el servei públic de transport col·lectiu dels treballadors entre el 
seu lloc de residència i el seu centre de treball. En concret, aquests requisits es despleguen 
mitjançant la incorporació d’un nou article 46 bis en el Reglament de l’impost.

En segon lloc, i de conformitat amb la base de les habilitacions que contenen els 
articles 68.1.1r, 99.2, 99.7 i 101.1 de la Llei de l’impost, s’introdueixen les modificacions 
pertinents per adaptar la regulació reglamentària en matèria de comptes habitatge, de 
determinació de les retencions i ingressos a compte a practicar sobre els rendiments del 
treball i sobre determinats rendiments del capital mobiliari i de l’import dels pagaments 
fraccionats, a la nova escala general de gravamen i la nova regulació de la deducció per 
inversió en habitatge que resultaran aplicables en l’exercici 2011.

D’aquesta manera, es modifica l’article 56.2 del Reglament per aclarir que als exclusius 
efectes de conèixer si s’ha destinat correctament el saldo del compte habitatge, no s’ha de 
tenir en compte la nova limitació que, en funció dels imports de la base imposable del 
contribuent, condiciona el gaudi de la futura deducció per inversió en l’habitatge en què 
hagi invertit l’esmentat saldo.

A més, en matèria de pagaments a compte, d’una banda, es modifiquen els articles 
85.1.1r i 87.5 del Reglament de l’impost, per aprovar la nova escala de retencions que 
resultarà aplicable el 2011 per calcular el tipus de retenció aplicable als rendiments del 
treball, i queda fixat el tipus màxim de retenció en el 45 per cent. D’altra banda, es 
modifiquen els articles 86.1, 88.1 i 110.3 del Reglament de l’impost per fixar en 22.000 
euros el nou import dels rendiments del treball o d’activitats econòmiques que permeten 
anticipar la futura deducció per inversió en habitatge al càlcul del tipus de retenció o del 
pagament fraccionat. No obstant això el límit s’eleva a 33.007,20 euros per als contribuents 
que puguin seguir gaudint de la deducció per inversió en habitatge sense prendre en 
consideració l’import de les seves bases imposables, mitjançant la incorporació d’una 
disposició transitòria onzena en el Reglament de l’impost. Finalment, es modifiquen els 
articles 75.3 h), 76.2 i 93.5 amb la finalitat de sotmetre a retenció les quantitats percebudes 
en els supòsits de repartiment de la prima d’emissió d’accions o reducció de capital social 
amb devolució d’aportacions efectuades per societats d’inversió de capital variable i altres 
organismes d’inversió col·lectiva.

L’article segon modifica els articles 58, 59, 60 i 62 del Reglament de l’impost sobre 
societats, amb la finalitat de sotmetre a retenció les quantitats percebudes en els supòsits 
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de repartiment de la prima d’emissió d’accions o reducció de capital social amb devolució 
d’aportacions efectuades per societats d’inversió de capital variable i altres organismes 
d’inversió col·lectiva.

Amb la mateixa finalitat, l’article tercer modifica els articles 10 i 11 del Reglament de 
l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Economia i Hisenda, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de 
desembre de 2010,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març.

S’introdueixen les modificacions següents en el Reglament de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març:

U. S’afegeix un nou article 46 bis, amb la redacció següent:

«Article 46 bis. Fórmules indirectes de pagament del servei públic de transport 
col·lectiu de viatgers.

1. Als efectes del que preveu l’article 42.2 h) de la Llei de l’impost, tenen la 
consideració de fórmules indirectes de pagament de quantitats a les entitats 
encarregades de prestar el servei públic de transport col·lectiu de viatgers el 
lliurament als treballadors de targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament 
que compleixi els requisits següents:

1r Que es puguin utilitzar exclusivament com a contraprestació per l’adquisició 
de títols de transport que permetin la utilització del servei públic de transport col·lectiu 
de viatgers.

2n La quantitat que es pugui abonar amb aquestes no pot excedir els 136,36 
euros mensuals per treballador, amb el límit de 1.500 euros anuals.

3r Han d’estar numerades, expedides de forma nominativa i hi ha de figurar 
l’empresa emissora.

4t Són intransmissibles.
5è No es pot obtenir, ni de l’empresa ni d’un tercer, el reemborsament de 

l’import.
6è L’empresa que lliuri les targetes o el mitjà electrònic de pagament ha de 

portar i conservar relació de les lliurades a cada un dels seus treballadors, amb 
expressió de

a) Número de document.
b) Quantia anual posada a disposició del treballador.

2. En el cas de lliurament de targetes o mitjans de pagament electrònics que 
no compleixin els requisits que preveu l’apartat 1 d’aquest article, hi ha retribució en 
espècie per la totalitat de les quanties posades a disposició del treballador. No 
obstant això, en cas d’incompliment dels límits que assenyala el número 2n de 
l’apartat 1 anterior, únicament hi ha retribució en espècie per l’excés.»

Dos. L’apartat 2 de l’article 56 queda redactat de la manera següent:

«2. Es perd el dret a la deducció:

a) Quan el contribuent disposi de quantitats dipositades en el compte habitatge 
per a fins diferents de la primera adquisició o rehabilitació del seu habitatge habitual. 
En cas de disposició parcial s’entén que les quantitats disposades són les primeres 
dipositades.
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b) Quan transcorrin quatre anys, a partir de la data en què va ser obert el 
compte, sense que s’hagi adquirit o rehabilitat l’habitatge.

c) Quan la posterior adquisició o rehabilitació de l’habitatge no compleixi les 
condicions que determinen el dret a la deducció per aquest concepte, sense tenir en 
consideració a aquests efectes la quantia de la base imposable del contribuent 
corresponent al període impositiu en què s’adquireixi o es rehabiliti l’habitatge o als 
períodes impositius posteriors.»

Tres. La lletra h) de l’apartat 3 de l’article 75 queda redactada de la manera següent:
«h) Els rendiments procedents de la devolució de la prima d’emissió d’accions 

o participacions i de la reducció de capital amb devolució d’aportacions, llevat que 
procedeixin de beneficis no distribuïts, d’acord amb el que preveu el segon paràgraf 
de l’article 33.3 a) de la Llei de l’impost.

No obstant això, hi ha obligació de practicar retenció o ingrés a compte sobre els 
rendiments del capital mobiliari a què es refereix el primer paràgraf de l’article 94.1 
c) de la Llei de l’impost, així com sobre l’import de la prima d’emissió a què es 
refereix l’article 94.1 d) de la Llei de l’impost procedent de societats d’inversió de 
capital variable constituïdes d’acord amb Llei d’institucions d’inversió col·lectiva.

El que disposa el paràgraf anterior també és aplicable quan aquests rendiments 
procedeixin dels organismes d’inversió col·lectiva que preveu l’article 94.2 de la Llei 
de l’impost.»

Quatre. S’afegeix una lletra g) a l’apartat 2 de l’article 76, que queda redactada de la 
manera següent:

«g) En els casos de reducció de capital social amb devolució d’aportacions i 
distribució de la prima d’emissió d’accions previstos en el segon paràgraf de l’article 
75.3 h) d’aquest Reglament, han de practicar retenció o ingrés a compte:

1r En el cas de societats d’inversió de capital variable regulades a la Llei 
d’institucions d’inversió col·lectiva, la mateixa societat.

2n En el cas d’institucions d’inversió col·lectiva a què es refereix l’article 94.2 
a) de la Llei de l’impost, les entitats comercialitzadores o els intermediaris facultats 
per a la comercialització de les accions o participacions d’aquelles i, subsidiàriament, 
l’entitat o entitats encarregades de la col·locació o distribució dels valors, que 
intervinguin en el pagament de les rendes.

3r En el cas d’organismes d’inversió col·lectiva previstos a l’article 94.2 b) de 
la Llei de l’impost, l’entitat dipositària dels valors o que tingui encarregada la gestió 
de cobrament de les rendes que en deriven.

4t En els casos en què no sigui procedent la pràctica de retenció o ingrés a 
compte de conformitat amb els paràgrafs anteriors, està obligat a efectuar un 
pagament a compte el soci o partícip que rebi la devolució de les aportacions o la 
distribució de la prima d’emissió. El pagament a compte s’ha d’efectuar d’acord amb 
les normes que contenen els articles 90, 93.5 i 94.1 d’aquest Reglament.»

Cinc. El número 1r de l’apartat 1 de l’article 85 queda redactat de la manera següent:

«1r A la base per calcular el tipus de retenció a què es refereix l’article 83 
d’aquest Reglament s’hi han d’aplicar els tipus que s’indiquen a l’escala següent:

Base per calcular
el tipus de retenció

–
Fins a euros

Quota
de retenció

–
Euros

Resta base per
calcular el tipus

de retenció
–

Fins a euros

Tipus aplicable
–

Percentatge

0,00 0,00 17.707,20 24
17.707,20 4.249,73 15.300,00 28
33.007,20 8.533,73 20.400,00 37
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Base per calcular
el tipus de retenció

–
Fins a euros

Quota
de retenció

–
Euros

Resta base per
calcular el tipus

de retenció
–

Fins a euros

Tipus aplicable
–

Percentatge

53.407,20 16.081,73 66.593,00 43

120.000,20 44.716,72 55.000,00 44

175.000,20 68.916,72 D’ara endavant. 45

Sis. L’apartat 1 de l’article 86 queda redactat de la manera següent:

«1. El tipus de retenció, que s’ha d’expressar amb dos decimals, s’obté 
multiplicant per 100 el quocient obtingut de dividir la diferència positiva entre l’import 
previ de la retenció i la quantia de la deducció a què es refereix l’article 85 bis 
d’aquest Reglament, per la quantia total de les retribucions a què es refereix l’article 
83.2 del present Reglament.

S’entén per import previ de la retenció el resultant d’aplicar el tipus previ de 
retenció a la quantia total de les retribucions a què es refereix l’article 83.2 del 
present Reglament.

El tipus previ de retenció és el resultant de multiplicar per 100 el quocient obtingut 
de dividir la quota de retenció per la quantia total de les retribucions a què es refereix 
l’article 83.2 d’aquest Reglament, i s’ha d’expressar en nombres enters. En els casos 
en què el tipus previ de retenció no sigui un nombre enter, s’arrodoneix per defecte 
si el primer decimal és inferior a cinc, i per excés quan sigui igual o superior a cinc.

Quan sigui zero o negativa la diferència entre la base per calcular el tipus de 
retenció i el mínim personal i familiar per calcular el tipus de retenció, o la diferència 
entre l’import previ de la retenció i la quantia de la deducció a què es refereix l’article 
85 bis d’aquest Reglament, el tipus de retenció és zero.

Quan la quantia total de les retribucions a què es refereix l’article 83.2 d’aquest 
Reglament sigui inferior a 22.000 euros i el contribuent, d’acord amb el que disposa 
l’article 88.1 d’aquest Reglament, hagi comunicat al seu pagador que destina 
quantitats per a l’adquisició o rehabilitació del seu habitatge habitual utilitzant 
finançament aliè per les quals tingui dret a la deducció per inversió en habitatge 
habitual regulada a l’article 68.1 de la Llei de l’impost, el tipus de retenció es redueix 
en dos enters, sense que pugui resultar negatiu com a conseqüència d’aquesta 
minoració.»

Set. L’apartat 5 de l’article 87 queda redactat de la manera següent:

«5. El tipus de retenció, calculat d’acord amb el procediment que preveu 
l’article 82 d’aquest Reglament, no es pot incrementar quan s’efectuïn regularitzacions 
per circumstàncies que exclusivament determinin una disminució de la diferència 
positiva entre la base per calcular el tipus de retenció i el mínim personal i familiar 
per calcular el tipus de retenció o perquè el perceptor queda obligat per resolució 
judicial a satisfer anualitats per aliments a favor dels fills i resulti aplicable el que 
preveu l’apartat 2 de l’article 85 d’aquest Reglament.

Així mateix, en els casos de regularització per circumstàncies que determinin 
exclusivament un augment de la diferència positiva entre la base per calcular el 
tipus de retenció i el mínim personal i familiar per calcular el tipus de retenció prèvia 
a la regularització, el nou tipus de retenció aplicable no pot determinar un increment 
de l’import de les retencions superior a la variació produïda en l’esmentada 
magnitud.

En cap cas, quan es produeixin regularitzacions, el nou tipus de retenció aplicable 
pot ser superior al 45 per cent. Aquest percentatge és el 23 per cent quan la totalitat 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 318  Divendres 31 de desembre de 2010  Secc. I. Pàg. 5

dels rendiments del treball s’hagin obtingut a Ceuta i Melilla i es beneficiïn de la 
deducció que preveu l’article 68.4 de la Llei de l’impost.»

Vuit. L’apartat 1 de l’article 88 queda redactat de la manera següent:

«1. Els contribuents han de comunicar al pagador la situació personal i familiar 
que influeix en l’import exceptuat de retenir, en la determinació del tipus de retenció 
o en les regularitzacions d’aquest, i el pagador queda obligat així mateix a conservar 
la comunicació degudament signada.

La comunicació a què es refereix el paràgraf anterior també es pot efectuar per 
mitjans telemàtics o electrònics sempre que es garanteixin l’autenticitat de l’origen, 
la integritat del contingut, la conservació de la comunicació i l’accessibilitat per part 
de l’Administració tributària a aquesta.

Als efectes de poder aplicar la reducció del tipus de retenció que preveu l’últim 
paràgraf de l’article 86.1 d’aquest Reglament, el contribuent ha de comunicar al 
pagador que està destinant quantitats per a l’adquisició o rehabilitació del seu habitatge 
habitual utilitzant finançament aliè, per les quals tingui dret a la deducció per inversió 
en habitatge habitual regulada a l’article 68.1 de la Llei de l’impost, I el pagador quedant 
obligat igualment a conservar la comunicació degudament signada.

En el cas que el contribuent percebi rendiments del treball procedents de forma 
simultània de dos o més pagadors, només pot efectuar la comunicació a què es 
refereix el paràgraf anterior quan la quantia total de les retribucions corresponent a 
tots aquests sigui inferior a 22.000 euros. En el cas que els rendiments del treball es 
percebin de forma successiva de dos o més pagadors, només es pot efectuar la 
comunicació quan la quantia total de la retribució sumada a la dels pagadors anteriors 
sigui inferior a 22.000 euros.

En cap cas és procedent la pràctica d’aquesta comunicació quan les quantitats 
es destinin a la construcció o ampliació de l’habitatge ni a comptes habitatge.

El contingut de les comunicacions s’ha d’ajustar al model que s’aprovi per Resolució 
del Departament de Gestió Tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.»

Nou. L’apartat 5 de l’article 93 queda redactat de la manera següent:

«5. En les percepcions derivades de contractes d’assegurança i en les rendes 
vitalícies i altres de temporals que tinguin per causa la imposició de capitals, així 
com en els casos de reducció de capital social amb devolució d’aportacions i 
distribució de la prima d’emissió d’accions previstos en el segon i tercer paràgraf de 
l’article 75.3 h) d’aquest Reglament, la base de retenció és la quantia a integrar en 
la base imposable calculada d’acord amb la Llei de l’impost.»

Deu. L’apartat 3 de l’article 110 queda redactat de la manera següent:

«3. De la quantitat resultant per aplicació del que disposen els apartats 
anteriors, se’n poden deduir, si s’escau:

a) Les retencions practicades i els ingressos a compte efectuats corresponents 
al període de temps transcorregut des del primer dia de l’any fins a l’últim dia del 
trimestre a què es refereix el pagament fraccionat, quan es tracti de:

1r Activitats professionals que determinin el seu rendiment net pel mètode 
d’estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats.

2n Arrendament d’immobles urbans que constitueixi activitat econòmica.
3r Cessió del dret a l’explotació de la imatge o del consentiment o autorització 

per a la seva utilització que constitueixi activitat econòmica, i altres rendes que 
preveu l’article 75.2 b) del present Reglament.

b) Les retencions practicades i els ingressos a compte efectuats de conformitat 
amb el que disposen els articles 95 i 104 d’aquest Reglament corresponents al 
trimestre, quan es tracti de:
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1r Activitats econòmiques que determinin el seu rendiment net pel mètode 
d’estimació objectiva. No obstant això, quan l’import de les retencions i ingressos a 
compte suportats en el trimestre sigui superior a la quantitat resultant per aplicació 
del que disposen les lletres b) i c) de l’apartat 1 anterior, així com, si s’escau, del que 
disposa l’apartat 2 anterior, es pot deduir l’esmentada diferència en qualsevol dels 
següents pagaments fraccionats corresponents al mateix període impositiu l’import 
positiu dels quals ho permeti i fins al límit màxim de l’import esmentat.

2n Activitats agrícoles, ramaderes o forestals no incloses en el número 1r 
anterior.

c) L’import obtingut de dividir entre quatre l’import de la deducció per obtenció 
de rendiments d’activitats econòmiques a efectes del pagament fraccionat a què es 
refereix l’apartat 5 d’aquest article. No obstant això, quan l’import sigui superior a la 
quantitat resultant per aplicació del que disposen els apartats anteriors i les lletres 
a) i b) d’aquest apartat, la diferència es pot deduir en qualsevol dels següents 
pagaments fraccionats corresponents al mateix període impositiu l’import positiu 
dels quals ho permeti i fins al límit màxim de l’esmentat import.

La minoració prevista en aquesta lletra no és aplicable a partir del primer trimestre 
en el qual els contribuents percebin rendiments del treball als quals sigui aplicable 
el procediment general de retenció que preveu l’article 82 d’aquest Reglament, 
sempre que la quantia total de la retribució a què es refereix l’article 83.2 d’aquest 
Reglament sigui superior a 10.000 euros anuals. Així mateix, aquesta minoració no 
és aplicable a partir del primer trimestre en el qual la suma de les magnituds a què 
es refereixen les lletres a), b) i c) de l’apartat 5 d’aquest article corresponents al 
període de temps transcorregut des del primer dia de l’any fins a l’últim dia del 
trimestre a què es refereix el pagament fraccionat, sense elevació a l’any, sigui 
superior a 12.000 euros.

d) Quan els contribuents destinin quantitats per a l’adquisició o rehabilitació 
del seu habitatge habitual utilitzant finançament aliè, per les quals tinguin dret a la 
deducció per inversió en habitatge habitual regulada a l’article 68.1 de la Llei de 
l’impost, les quanties que se citen a continuació:

1r Si es tracta de contribuents que exerceixin activitats que estiguin en el 
mètode d’estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats, amb uns 
rendiments íntegres previsibles del període impositiu que siguin inferiors a 22.000 
euros, es pot deduir el 2 per cent del rendiment net corresponent al període de 
temps transcorregut des del primer dia de l’any fins a l ‘últim dia del trimestre a què 
es refereix el pagament fraccionat.

A aquests efectes es consideren rendiments íntegres previsibles del període 
impositiu els que resultin d’elevar a l’any els rendiments íntegres corresponents al 
primer trimestre.

En cap cas es pot practicar una deducció per import superior a 440 euros en 
cada trimestre.

2n Si es tracta de contribuents que exerceixin activitats que estiguin en el 
mètode d’estimació objectiva amb uns rendiments nets resultants de l’aplicació 
d’aquest mètode en funció de les dades base del primer dia de l’any a què es refereix 
el pagament fraccionat o, en cas d’inici d’activitats, del dia en què aquestes haguessin 
començat, que siguin inferiors a 22.000 euros, es pot deduir el 0,5 per cent dels 
rendiments nets esmentats. No obstant això, quan no es pugui determinar cap dada 
base s’ha d’aplicar la deducció que preveu el número 3r d’aquesta lletra sobre el 
volum de vendes o ingressos del trimestre.

3r Si es tracta de contribuents que exerceixin activitats agrícoles, ramaderes, 
forestals o pesqueres, sigui quin sigui el mètode de determinació del rendiment net, 
amb un volum previsible d’ingressos del període impositiu, excloses les subvencions 
de capital i les indemnitzacions, que sigui inferior a 22.000 euros, es pot deduir el 2 
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per cent del volum d’ingressos del trimestre, excloses les subvencions de capital i 
les indemnitzacions.

A aquests efectes es considera volum previsible d’ingressos del període impositiu 
el resultat d’elevar a l’any el volum d’ingressos del primer trimestre, excloses les 
subvencions de capital i les indemnitzacions.

En cap cas es pot practicar una deducció per un import acumulat en el període 
impositiu superior a 440 euros.

Les deduccions previstes en aquesta lletra d) no són aplicables quan els 
contribuents exerceixin dues o més activitats compreses en ordinals diferents, ni quan 
percebin rendiments del treball i hagin efectuat al seu pagador la comunicació a què 
es refereix el paràgraf segon de l’article 88.1 d’aquest Reglament, ni quan les quantitats 
es destinin a la construcció o ampliació de l’habitatge ni a comptes habitatge.»

Onze. S’afegeix una disposició transitòria onzena amb la redacció següent:

«Disposició transitòria onzena. Minoració de pagaments a compte per aplicació 
del règim transitori de deducció per inversió en habitatge habitual.

1. Quan els contribuents destinin quantitats per a l’adquisició o rehabilitació del 
seu habitatge habitual utilitzant finançament aliè per les quals tinguin dret a la 
deducció per inversió en habitatge habitual d’acord amb el que estableix la disposició 
transitòria divuitena de la Llei de l’impost, la reducció de dos enters del tipus de 
retenció que preveuen els articles 86.1 i 88.1 d’aquest Reglament s’ha d’aplicar 
d’acord amb la redacció d’aquests articles en vigor el 31 de desembre de 2010.

A aquest efecte, s’ha d’indicar aquesta circumstància en la comunicació a què es 
refereix l’article 88.1 d’aquest Reglament. No obstant això, no és necessari que reiterin 
la comunicació al mateix pagador els contribuents que, tenint dret a l’aplicació de la 
reducció de dos enters del tipus de retenció per aplicació del que disposa aquest apartat, 
hagin comunicat aquesta circumstància amb anterioritat a l’1 de gener de 2011.

2. Quan els contribuents que exerceixin activitats econòmiques destinin 
quantitats per a l’adquisició o rehabilitació del seu habitatge habitual utilitzant 
finançament aliè per les quals tinguin dret a la deducció per inversió en habitatge 
habitual d’acord amb el que estableix la disposició transitòria divuitena de la Llei de 
l’impost, la minoració als efectes de determinar el pagament fraccionat a què es 
refereix la lletra d) de l’apartat 3 de l’article 110 d’aquest Reglament s’ha d’aplicar de 
conformitat amb la redacció d’aquesta lletra en vigor a 31 de desembre de 2010.»

Article segon. Modificació del Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial 
decret 1777/2004, de 30 de juliol.

S’introdueixen les modificacions següents en el Reglament de l’impost sobre societats, 
aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol:

U. S’afegeix una lletra g) a l’apartat 1 de l’article 58 del Reglament de l’impost sobre 
societats, que queda redactat de la manera següent:

«g) Les rendes obtingudes com a conseqüència de la reducció de capital amb 
devolució d’aportacions i de la distribució de la prima d’emissió realitzades per 
societats d’inversió de capital variable regulades a la Llei d’institucions d’inversió 
col·lectiva no sotmeses al tipus general de gravamen o organismes d’inversió 
col·lectiva equivalents a les societats de capital variable registrats en un altre Estat, 
amb independència de qualsevol limitació que tinguessin respecte de grups 
restringits d’inversions, en l’adquisició, cessió o rescat de les seves accions, així 
com per les societats emparades en la Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, de 13 de juliol de 2009, per la qual es coordinen les disposicions 
legals, reglamentàries i administratives sobre determinats organismes d’inversió 
col·lectiva en valors mobiliaris.»
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Dos. Es modifica la lletra g) de l’article 59 del Reglament de l’impost sobre societats, 
que queda redactat de la manera següent:

«g) Les rendes derivades de la distribució de la prima d’emissió d’accions o 
participacions efectuades per entitats diferents de les que assenyala la lletra g) de 
l’apartat 1 de l’article 58 d’aquest Reglament.»

Tres. S’afegeix un nou apartat 6 bis a l’article 60 del Reglament de l’impost sobre 
societats, que queda redactat de la manera següent:

«6 bis. En les operacions de reducció de capital amb devolució d’aportacions i 
de distribució de la prima d’emissió, realitzades per societats d’inversió de capital 
variable regulades a la Llei d’institucions d’inversió col·lectiva no sotmeses al tipus 
general de gravamen, ha de practicar la retenció o ingrés a compte la mateixa 
societat.

En el cas d’institucions d’inversió col·lectiva regulades per la Directiva 2009/65/
CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, per la qual es 
coordinen les disposicions legals, reglamentàries i administratives sobre determinats 
organismes d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris, constituïdes i domiciliades en 
algun Estat membre de la Unió Europea i inscrites en el registre especial de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors, als efectes de la seva comercialització per 
entitats residents a Espanya, estan obligats a practicar retenció o ingrés a compte 
les entitats comercialitzadores o els intermediaris facultats per a la comercialització 
de les accions o participacions d’aquelles i, subsidiàriament, l’entitat o entitats 
encarregades de la col·locació o distribució dels valors, que intervinguin en el 
pagament de les rendes

Quan es tracti d’organismes d’inversió col·lectiva equivalents a les societats 
d’inversió de capital variable registrats en un altre Estat, amb independència de 
qualsevol limitació que tinguessin respecte de grups restringits d’inversions, en 
l’adquisició, cessió o rescat de les seves accions, l’obligació de practicar la retenció 
o ingrés a compte correspon a l’entitat dipositària dels valors o que tingui encarregada 
la gestió de cobrament de les rendes que en deriven.

En els casos en els quals no sigui procedent la pràctica de retenció o ingrés a 
compte de conformitat amb els paràgrafs anteriors, està obligat a efectuar un 
pagament a compte el soci o partícip que rebi la devolució de les aportacions o la 
distribució de la prima d’emissió. El pagament a compte s’ha d’efectuar d’acord amb 
les normes que contenen els articles 62.8, 63.1 i 64 d’aquest Reglament.»

Quatre. S’afegeix un nou apartat 8 a l’article 62 del Reglament de l’impost sobre 
societats, que queda redactat de la manera següent:

«8. En el cas de les rendes a què es refereix la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 
58 d’aquest Reglament, la base de retenció és la quantia a integrar en la base imposable 
calculada d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 15 de la Llei de 
l’impost.»

Article tercer. Modificació del Reglament de l’impost sobre la renda de no residents, 
aprovat pel Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol.

S’introdueixen les modificacions següents en el Reglament de l’impost sobre la renda 
de no residents, aprovat pel Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol:

U. S’afegeix un apartat 2 bis a l’article 10 del Reglament de l’impost sobre la renda 
de no residents, que queda redactat de la manera següent:

«2 bis. Als efectes del que disposa la lletra b) de l’apartat 4 de l’article 31 de la 
Llei de l’impost, hi ha obligació de retenir o ingressar a compte en els supòsits de 
reducció de capital social amb devolució d’aportacions i distribució de la prima 
d’emissió d’accions que preveu el segon paràgraf de l’article 75.3 h) del Reglament 
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de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 
439/2007.»

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 11 del Reglament de l’impost sobre la renda 
de no residents, que queda redactat de la manera següent:

«2. En les operacions sobre actius financers, en les transmissions de valors 
del deute de l’Estat, en les transmissions i reemborsaments d’accions o participacions 
representatives del capital o patrimoni d’institucions d’inversió col·lectiva, incloses 
les derivades d’accions o participacions comercialitzades a Espanya d’acord amb la 
Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió col·lectiva, en règim de 
lliure prestació de serveis per societats gestores autoritzades en un altre Estat 
membre de la Unió Europea i en els supòsits de reducció de capital social amb 
devolució d’aportacions i distribució de la prima d’emissió d’accions previstos en 
l’apartat 2.bis de l’article 10 d’aquest Reglament, han de practicar retenció o ingrés 
a compte els subjectes obligats a retenir o ingressar a càrrec d’acord amb el que 
estableix l’article 76.2, paràgrafs b, c, d i g), del Reglament de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener de 2011.

Madrid, el 30 de desembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta segona del Govern  
i ministra d’Economia i Hisenda,

ELENA SALGADO MÉNDEZ
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