BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 312

I.

Dilluns 30 de desembre de 2013

Secc. I. Pàg. 1

DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
13759

Reial decret 1042/2013, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, i pel qual es
modifiquen el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat
sancionadora, aprovat pel Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, el Reglament
de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol,
el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel
Reial decret 439/2007, de 30 de març, i el Reglament de l’impost sobre el
valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.

La Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades mesures en
matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres, crea
a l’article 5 l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, i a l’apartat dinou
habilita el Govern per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al
desplegament i l’aplicació de l’article esmentat.
Fent ús d’aquesta habilitació general i de les habilitacions particulars que s’estableixen
al llarg de determinats apartats de l’article 5 de l’esmentada Llei, es requereix l’aprovació
d’aquesta norma reglamentària, amb la finalitat de contribuir a la claredat necessària en
l’aplicació de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle i a la seguretat jurídica
dels contribuents, així com garantir el control adequat per part de l’Administració tributària.
El Reglament que s’aprova mitjançant l’article únic d’aquest Reial decret es limita a
desplegar o completar els preceptes legals que ho requereixen. Consta de cinc capítols,
en els quals s’atenen les remissions específiques que estableix la Llei, i segueix,
majoritàriament, l’ordre que s’hi preveu: conceptes i definicions, obligacions formals,
aplicació de tipus impositius reduïts, exempcions, deduccions i devolucions.
Són d’especial interès els capítols corresponents a les obligacions formals i a les
exempcions.
En el primer d’aquests, en nom d’una gestió adequada de l’impost, i d’acord amb
l’habilitació que estableixen els articles 29 i 93 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, s’ha considerat necessari establir les obligacions d’inscripció en el
registre territorial, de gestió d’un registre d’existències i de presentació d’una declaració
recapituladora per a diferents obligats tributaris; així mateix, amb la finalitat de verificar
que els gasos fluorats que hagin de ser objecte de destrucció, reciclatge o regeneració,
han suportat l’impost i, per tant, poden generar el dret a la seva deducció o devolució,
s’estableix l’obligació que en les factures que s’expedeixin amb motiu de la seva compra,
es detalli la quantitat i classe de gas de què es tracta, així com l’import de l’impost. De la
mateixa manera, per poder aplicar els tipus impositius reduïts previstos en els lliuraments
de gasos fluorats reciclats o regenerats, s’estableix per als gestors de residus
determinades obligacions amb la finalitat de verificar la condició esmentada.
En relació amb les exempcions que regula l’apartat set de l’article 5 de la Llei 16/2013,
el capítol IV desplega el procediment que cal seguir per a l’aplicació de cadascuna
d’aquestes.
Quant a les deduccions i devolucions, el capítol V recull els requisits i els terminis
perquè els contribuents i consumidors finals, en els supòsits que siguin procedents,
puguin gaudir dels beneficis fiscals esmentats.
D’altra banda, s’introdueixen tres disposicions transitòries; la primera fixa un període
transitori per efectuar la inscripció en el registre territorial i per exigir la comunicació de la
targeta acreditativa d’aquesta inscripció en els casos que estableix aquest Reglament; la
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segona regula l’aplicació de tipus impositius reduïts per als gasos fluorats que es destinin
a produir poliuretà o s’importin o adquireixin en poliuretà ja fabricat; i la tercera recull la
presentació per part dels contribuents d’una declaració informativa en la qual es consignin
els gasos fluorats que estiguin emmagatzemats en data 1 de gener de 2014.
Aquest Reial decret es completa amb una disposició addicional única i set disposicions
finals. La disposició addicional única, en l’àmbit de l’impost sobre el valor afegit, amplia el
termini per poder optar pel règim especial del criteri de caixa per a l’any 2014, per tal que
els subjectes passius de l’impost que s’hi vulguin acollir, i que, per dificultats en l’adaptació
dels seus procediments informàtics no ho hagin pogut fer en el termini que inicialment
estableix la norma reglamentària, ho puguin fer durant el primer trimestre de 2014. En
conseqüència, per a l’any 2014, l’opció per aquest règim especial es pot dur a terme tant
al llarg del mes de desembre de 2013 com durant el primer trimestre de 2014, i té efecte
en el primer període de liquidació que s’iniciï amb posterioritat a la data en què s’hagi
exercit aquesta.
La disposició final primera conté una modificació en el Reglament del procediment per
a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost,
que porta causa de les infraccions pel fet de contravenir la norma de limitació de
pagaments en efectiu, per tal com aquesta presenta peculiaritats respecte de la normativa
administrativa sancionadora general. Aquestes peculiaritats fan aconsellable exceptuar
determinades disposicions en la remissió general a les normes reglamentàries del
procediment administratiu sancionador.
Les disposicions finals segona i tercera incorporen sengles modificacions en els
reglaments dels impostos sobre societats i sobre la renda de les persones físiques,
aprovats pels reials decrets 1777/2004, de 30 de juliol, i 439/2007, de 30 de març,
respectivament, per flexibilitzar, en el seu àmbit específic, i en relació amb els bons i
obligacions de l’Estat indexats, el requisit per accedir al règim fiscal corresponent als
actius financers amb rendiment explícit.
La disposició final quarta modifica el termini de presentació de les autoliquidacions
relatives al règim especial del grup d’entitats que estableix el Reglament de l’impost sobre
el valor afegit, i elimina l’excepció que hi ha per a la liquidació del mes de juliol, que s’ha
de presentar durant els 20 primers dies del mes d’agost.
Finalment, la disposició final cinquena conté el títol competencial de la norma, la
sisena inclou una habilitació reglamentària perquè el ministre d’Hisenda i Administracions
Públiques dicti les disposicions necessàries per a l’aplicació d’aquest Reial decret, mentre
que la setena estableix l’entrada en vigor, que fixa per al dia 1 de gener de 2014.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 27 de desembre de 2013,
DISPOSO:
Article únic. Aprovació del Reglament de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle.
S’aprova el Reglament de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, que
segueix a continuació.
Disposició addicional única.
caixa per a l’exercici 2014.

Opció per l’aplicació del règim especial del criteri de

L’opció, per a l’exercici 2014, per l’aplicació del règim especial del criteri de caixa a
què es refereix l’article 163 undecies de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost
sobre el valor afegit, i l’article 61 septies del Reglament de l’impost, aprovat pel Reial
decret 1624/1992, de 29 de desembre, per subjectes passius que efectuïn activitats
empresarials o professionals l’any 2013, mitjançant la presentació de la declaració censal
corresponent, s’allarga fins al 31 de març de 2014, i té efecte a partir del primer període
de liquidació que s’iniciï amb posterioritat a la data en què s’hagi exercit l’opció.
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Disposició final primera. Modificació del Reglament del procediment per a l’exercici de
la potestat sancionadora, aprovat pel Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost.
S’introdueix una disposició addicional única en el Reglament del procediment per a
l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost,
que queda redactada de la manera següent:
«Disposició addicional única. Disposicions especials en el procediment
sancionador de les infraccions del règim de limitació de pagaments en efectiu.
En els procediments sancionadors iniciats com a conseqüència de la comissió
de la infracció tipificada a l’article 7.dos de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de
modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa
financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el
frau, és aplicable el procediment que regula aquest Reglament, llevat del que
disposa el paràgraf següent.
En els supòsits d’inici del procediment sancionador en virtut de denúncia no és
necessària la comunicació i la notificació al denunciant a què es refereixen els
articles 11.2 i 13.2, respectivament, d’aquest Reglament.»
Disposició final segona. Modificació del Reglament de l’impost sobre societats,
aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol.
S’introdueix un últim paràgraf en l’apartat 3 de l’article 61 del Reglament de l’impost
sobre societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, que queda redactat
de la manera següent:
«No obstant això, si es tracta de deute públic amb rendiment mixt, els cupons i
l’import d’amortització del qual es calculen amb referència a un índex de preus, el
percentatge del primer paràgraf és el 40 per cent.»
Disposició final tercera. Modificació del Reglament de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març.
S’introdueix un últim paràgraf a l’apartat 4 de l’article 91 del Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de
març, que queda redactat de la manera següent:
«No obstant això, si es tracta de deute públic amb rendiment mixt, els cupons i
l’import d’amortització del qual es calculen amb referència a un índex de preus, el
percentatge del primer paràgraf és el 40 per cent.»
Disposició final quarta. Modificació del Reglament de l’impost sobre el valor afegit,
aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.
Es modifica l’apartat 3 de l’article 61 ter del Reglament de l’impost sobre el valor
afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, que queda redactat de la
manera següent:
«3. El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques ha d’aprovar els models
de declaració liquidació individual i agregada que siguin procedents per a l’aplicació
del règim especial. Aquestes declaracions liquidacions s’han de presentar durant
els vint primers dies naturals del mes següent al corresponent període de liquidació
mensual.
Tanmateix, la declaració liquidació corresponent a l’últim període de l’any s’ha
de presentar durant els trenta primers dies naturals del mes de gener.
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Sense perjudici del que estableixen els paràgrafs anteriors d’aquest apartat, el
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, atenent raons fonamentades de
caràcter tècnic, pot ampliar el termini corresponent a les declaracions que es
presentin per via telemàtica.»
Disposició final cinquena. Títol competencial.
Aquest Reial decret s’aprova a l’empara del que disposa l’article 149.1.14a i 18a de la
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència en matèria d’hisenda general i
procediment administratiu comú, respectivament.
Disposició final sisena. Habilitació reglamentària.
S’autoritza el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques perquè dicti les
disposicions necessàries per a l’aplicació d’aquest Reial decret.
Disposició final setena. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener de 2014.
Madrid, 27 de desembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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REGLAMENT DE L’IMPOST SOBRE ELS GASOS FLUORATS D’EFECTE
D’HIVERNACLE
CAPÍTOL I
Conceptes i definicions
Article 1.

Conceptes i definicions.

Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per:
1. Consumidor final: la persona o entitat que adquireixi els gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle amb l’impost repercutit per a la seva incorporació en productes o per a ús
final en les seves instal·lacions, equips o aparells; així mateix, té aquesta consideració la
persona o entitat que adquireixi els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle per al seu ús en la
fabricació d’equips o aparells, així com en la càrrega, la recàrrega, la reparació o el
manteniment d’equips o aparells dels seus clients i disposi únicament del certificat per a
la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3
quilograms de gasos fluorats o per a la manipulació de sistemes frigorífics que utilitzin
refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de persones instal·lats en vehicles de
conformitat amb el que estableix l’annex I del Reial decret 795/2010, de 16 de juny, pel
qual es regula la comercialització i la manipulació de gasos fluorats basats en aquests,
així com la certificació dels professionals que els utilitzen.
A aquests efectes, s’entén per «vehicles» qualsevol mitjà de transport de persones o
mercaderies, excepte ferrocarrils, embarcacions i aeronaus i incloent-hi maquinària mòbil
d’ús agrari o industrial.
2. Destrucció: operació d’eliminació D10 que conté l’annex I de la Llei 22/2011,
de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
3. Gestor de residus: la persona o entitat que dugui a terme qualsevol de les
operacions de destrucció o regeneració de gasos fluorats d’efecte d’hivernacle
degudament registrada en el Registre de producció i gestió de residus a què fa referència
l’article 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i inscrita en el
registre territorial a què es refereix l’article 2 d’aquest Reglament.
Així mateix, té la mateixa consideració la persona o entitat inscrita en el registre
territorial a què es refereix l’article 2 d’aquest Reglament que dugui a terme operacions de
reciclatge de gasos fluorats d’efecte d’hivernacle que, als efectes de la normativa sectorial,
siguin equivalents a les operacions de reutilització a què fa referència la Llei 22/2011,
de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
4. Oficina gestora: la unitat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en l’esfera
territorial, competent en matèria de gestió de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle.
5. Revenedors: les persones o entitats que adquireixin els gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle per lliurar-los a una altra persona o entitat per a la seva comercialització
posterior o a un consumidor final, incloses les que els utilitzin o enviïn fora de l’àmbit
territorial d’aplicació de l’impost.
CAPÍTOL II
Obligacions formals
Article 2.

Inscripció en el registre territorial.

1. Els fabricants, importadors, adquirents intracomunitaris, revenedors, gestors de
residus, així com els beneficiaris de les exempcions a què es refereixen els articles 10
a 17 d’aquest Reglament i els beneficiaris de tipus impositius reduïts a què es refereix la
disposició transitòria segona estan obligats, en relació amb els productes objecte de
l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, a inscriure’s en el registre territorial
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de l’oficina gestora en la demarcació de la qual s’instal·li l’establiment on exerceixin la
seva activitat o, si no, on tinguin el domicili fiscal.
2. Amb caràcter general les persones o entitats que estiguin obligades a inscriure’s
en el registre territorial han d’estar donats d’alta en el Cens d’empresaris, professionals i
retenidors en l’epígraf corresponent a l’activitat a dur a terme i han de presentar davant
l’oficina gestora que correspongui una sol·licitud on consti:
a) El nom i els cognoms o la raó social, el domicili fiscal i el número d’identificació
fiscal del sol·licitant, així com, si s’escau, del representant, que hi ha d’adjuntar la
documentació que acrediti la seva representació.
b) El lloc on estigui situat l’establiment on exerceixi la seva activitat fent constar
l’adreça, si s’escau, el número de parcel·la, la localitat i l’acreditació del dret a disposar de
les instal·lacions per qualsevol títol.
Aquesta sol·licitud s’ha d’acompanyar de:
– Una breu memòria descriptiva de l’activitat que es pretén exercir en relació amb la
inscripció que se sol·licita.
– Si s’escau, la documentació acreditativa de la seva capacitació en relació amb els
productes objecte d’aquest impost, de conformitat amb el que estableixen el Reial
decret 795/2010 i la resta de normativa sectorial que sigui procedent.
3. L’oficina gestora, un cop comprovada la conformitat de la documentació, ha de
procedir a la inscripció en el registre territorial. En cas d’incompliment de les normes,
limitacions i condicions que estableixen l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, i
aquest Reglament, l’oficina gestora ha d’acordar la baixa de la inscripció corresponent en
el registre territorial.
4. Qualsevol modificació ulterior en les dades consignades a la sol·licitud o que
constin en la documentació aportada s’ha de comunicar a l’oficina gestora.
5. Una vegada efectuada la inscripció, l’oficina gestora ha de lliurar a l’interessat una
targeta acreditativa de la inscripció en el registre, subjecta al model aprovat per resolució
del Departament de Duanes i Impostos Especials, en la qual ha de constar el «codi
d’activitat dels gasos fluorats» (CAF) que s’ha de consignar a les autoliquidacions i
declaracions recapituladores d’operacions amb gasos fluorats presentades, així com a les
factures en què es documentin les operacions esmentades.
6. El codi d’activitat dels gasos fluorats (CAF) és el codi que identifica l’activitat dels
obligats tributaris per aquest impost i, si s’escau, l’establiment on s’exerceix. Quan en un
mateix establiment s’exerceixin diferents activitats, aquell ha de tenir assignats tants codis
com activitats s’hi duguin a terme. Així mateix, quan una persona o entitat exerceixi una
mateixa activitat en diversos establiments, ha de tenir assignats tants codis com
establiments en els quals s’exerceixi l’activitat.
7. El codi consta de 8 caràcters distribuïts de la manera següent:
a) Els caràcters primer i segon identifiquen l’oficina gestora en què s’efectua la
inscripció en el registre territorial.
b) Els caràcters tercer i quart identifiquen l’activitat que exerceix la persona o entitat
inscrita.
c) Els caràcters cinquè, sisè i setè expressen el número seqüencial d’inscripció, dins
de cada activitat, en el registre territorial de l’oficina gestora a què es refereix la lletra a).
Aquests caràcters poden ser alfanumèrics.
d) El caràcter vuitè és un dígit de control.
Article 3.

Canvi de titular dels establiments i cessament de l’activitat.

1. En cas que l’activitat relacionada amb els gasos fluorats s’exerceixi en un
establiment, se’n considera titular, als efectes d’aquest Reglament, la persona o entitat
que consti inscrita com a tal en el registre territorial corresponent.
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Els canvis en la titularitat dels establiments inscrits tenen efecte una vegada que el
nou titular s’inscrigui com a tal en el registre territorial de l’oficina gestora d’acord amb el
que estableix l’article 2 d’aquest Reglament o l’antic titular aporti la documentació
acreditativa d’aquest canvi.
3. Quan es produeixi el cessament definitiu de l’activitat de l’establiment, s’han de
tenir en compte les normes següents:
a) El titular ho ha de posar en coneixement de l’oficina gestora.
b) No es formalitza la baixa en el registre territorial mentre en l’establiment hi hagi
existències de productes objecte de l’impost, llevat que es procedeixi a la regularització
fiscal d’aquestes.
4. La presentació de la sol·licitud de baixa en el Cens d’empresaris, professionals i
retenidors, relativa a l’activitat i l’establiment en matèria de l’impost sobre els gasos
fluorats d’efecte d’hivernacle, produeix els efectes propis de la sol·licitud de baixa en el
registre territorial a què es refereix l’article 2 d’aquest Reglament.
Sense perjudici del que estableix l’article 2 d’aquest Reglament, en cas de cessament
temporal de l’activitat pròpia de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle
sense donar-se de baixa en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors, l’oficina
gestora ha d’iniciar el procediment de baixa d’ofici del registre territorial corresponent
quan hagin transcorregut 12 mesos a partir de la data de cessament d’activitat.
Article 4.

Registre d’existències.

1. Les persones o entitats a què fa referència l’apartat 1 de l’article 2 d’aquest
Reglament, tret de les beneficiàries de les exempcions a què es refereixen les lletres f) i
g) de l’apartat set de l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, han de portar un
registre d’existències dels productes objecte de l’impost per establiment mitjançant un
sistema comptable en suport informàtic, que ha de ser autoritzat per l’oficina gestora. Se
n’ha d’efectuar un recompte l’últim dia de cada quadrimestre natural i, si s’escau,
regularitzar els saldos comptables dels comptes respectius. Les diferències que, si
s’escau, resultin d’aquests recomptes s’han de regularitzar en el període de liquidació
corresponent a la data en què s’hagi fet el recompte.
En el cas dels gestors de residus aquesta obligació s’entén acomplerta amb la
tenidoria del llibre registre al qual fa referència l’article 7 d’aquest Reglament.
L’oficina gestora pot autoritzar, a sol·licitud dels interessats, que aquesta obligació
sigui exercida mitjançant la utilització de llibres foliats en suport paper, que han de ser
habilitats per aquesta amb caràcter previ a la realització de qualsevol apunt.
2. Els assentaments en el registre d’existències s’han d’efectuar diferenciant els
diversos productes, amb expressió de les quantitats en quilograms, els epígrafs, la
qualificació de subjecció, exempció o no-subjecció i l’origen i el destí d’aquests. La falta
d’assentaments en una data, si n’hi ha ha en dies posteriors, s’entén com a absència de
moviments en aquesta data.
Article 5. Declaració recapituladora d’operacions amb gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle.
1. Els fabricants, els importadors, els adquirents intracomunitaris, els revenedors i
els gestors de residus que facin operacions de compra, venda o lliurament de gasos
fluorats que resultin exemptes o no subjectes, d’acord amb el que estableix l’apartat set i
el primer paràgraf del número 2 de l’apartat sis de l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29
d’octubre, respectivament, han de presentar una declaració anual recapituladora de les
operacions esmentades.
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2. En la declaració anual d’operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle
s’han de consignar les dades següents:
a) Identificació del declarant.
b) Identificació de cadascuna de les persones o entitats incloses en la declaració.
c) Quantitats expressades en quilograms agrupades per operador i epígraf que
correspongui al gas fluorat d’efecte d’hivernacle, d’acord amb l’apartat onze de l’article 5
de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, que hagin estat objecte d’autoconsum, compra,
venda, o lliurament durant l’any natural a què es refereixi la declaració.
3. Les declaracions s’han de presentar durant els trenta primers dies naturals del
mes de gener en relació amb les operacions de l’any natural anterior.
4. El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques fixa el procediment i el model
per a la presentació d’aquesta declaració.
Article 6.

Obligacions dels consumidors finals.

Els consumidors finals que destinin els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle per al seu
ús en la fabricació d’equips o aparells, la càrrega, la recàrrega, la reparació o el
manteniment d’equips o aparells dels seus clients, a les factures que expedeixin amb
motiu de les operacions esmentades han de consignar la quantitat expressada en
quilograms i l’epígraf que correspongui al gas fluorat incorporat a l’equip o aparell, d’acord
amb l’apartat onze de l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, així com l’import de
l’impost suportat.
Article 7.

Obligacions dels gestors de residus.

Els gestors de residus han de portar un llibre registre on consti la quantitat de gasos
fluorats rebuts, expressada en quilograms, l’epígraf que els correspongui, d’acord amb
l’apartat onze de l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, l’origen i el tractament
efectuat a cadascun d’aquests.
Pel que fa als gasos reciclats o regenerats resultants, hi ha de constar la quantitat,
expressada en quilograms, l’epígraf, el destí, el mitjà de transport utilitzat i el número de
referència del document d’identificació del trasllat.
En aquest llibre registre han d’efectuar un recompte de les existències l’últim dia de
cada quadrimestre natural i, si s’escau, regularitzar els saldos comptables dels comptes
respectius. Les diferències que resultin d’aquests recomptes s’han de regularitzar en el
període de liquidació corresponent a la data en què s’hagi fet el recompte.
No obstant això, amb l’autorització prèvia de l’oficina gestora, el llibre registre a què fa
referència aquest article pot ser substituït per l’arxiu cronològic a què es refereix l’article 40
de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, sempre que contingui la
mateixa informació que la requerida per a aquest llibre registre.
En els lliuraments de gasos que s’hagin reciclat o regenerat, han d’emetre un
document que acrediti la condició esmentada.
Article 8.

Autoliquidacions.

Els contribuents han de determinar i ingressar el deute tributari en el lloc, la forma, els
terminis i els impresos que estableixi el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques.
CAPÍTOL III
Aplicació de tipus impositius reduïts
Article 9.

Gasos fluorats d’efecte d’hivernacle reciclats o regenerats.

Perquè els contribuents puguin aplicar als gasos fluorats reciclats o regenerats la
tarifa 3a que recull el número 3 de l’apartat onze de l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29
d’octubre, han d’estar en possessió del document acreditatiu emès pel gestor de residus
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on consti que els gasos esmentats s’han reciclat o regenerat, així com el número del lot,
el nom i l’adreça del gestor de residus.
CAPÍTOL IV
Exempcions
Article 10. Disposicions generals aplicables a les exempcions que preveu l’apartat set
de l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre.
1. Els adquirents dels gasos fluorats que estiguin exempts d’acord amb l’apartat set
de l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, han de conservar, durant el termini de
prescripció, juntament amb les factures justificatives de la venda o el lliurament, tota la
documentació acreditativa de l’exempció de la qual s’hagin beneficiat.
2. L’aplicació de les exempcions està condicionada al fet que el destí dels gasos
fluorats adquirits sigui efectivament el consignat en la declaració subscrita per l’adquirent.
Article 11. Exempció per als qui destinin els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle a la
revenda en l’àmbit territorial d’aplicació de l’impost.
L’aplicació de l’exempció a la qual fa referència la lletra a) del número 1 de l’apartat
set de l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, s’aplica de conformitat amb el
següent:
Els qui efectuïn la primera venda o el primer lliurament de gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle a revenedors han de sol·licitar a aquests la presentació o l’exhibició de la
targeta acreditativa de la inscripció en el registre territorial i una declaració subscrita per
aquests on consti el destí dels gasos fluorats adquirits.
Article 12. Exempció per als qui destinin els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle a la
venda a empresaris que els utilitzin o enviïn fora de l’àmbit territorial d’aplicació de
l’impost, inclosos els continguts en productes, equips o aparells.
L’aplicació de l’exempció a la qual fa referència la lletra b) del número 1 de l’apartat
set de l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, s’aplica de conformitat amb les regles
següents:
Els qui efectuïn la primera venda o el primer lliurament de gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle a empresaris que els utilitzin o enviïn fora de l’àmbit territorial d’aplicació de
l’impost, han de sol·licitar a aquests la presentació o l’exhibició de la targeta acreditativa
de la inscripció en el registre territorial i una declaració subscrita per aquests on consti
que el destí dels gasos fluorats és la utilització o l’enviament fora del territori d’aplicació
de l’impost.
L’acreditació de l’enviament fora de l’àmbit territorial d’aplicació de l’impost s’efectua
mitjançant l’aportació del corresponent DUA d’exportació o, en el cas d’enviaments amb
destinació a un altre estat membre, mitjançant qualsevol mitjà de prova admès en dret. En
particular, poden tenir aquesta consideració el contracte, la factura o qualsevol altre
document acreditatiu del transport.
Article 13. Utilització dels gasos fluorats d’efecte d’hivernacle com a primera matèria
per a la seva transformació química en un procés en el qual aquests gasos són
enterament alterats en la seva composició o com a primera matèria per a mescles
d’altres gasos fluorats.
L’aplicació de l’exempció a què es refereix la lletra c) del número 1 de l’apartat set de
l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, es porta a terme de conformitat amb les
regles següents:
1. Els titulars de les instal·lacions en què els gasos fluorats s’utilitzen com a primera
matèria per a la seva transformació química en processos en els quals aquests gasos són
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alterats enterament en la seva composició mitjançant un canvi en les molècules originals
o es fan servir com a primera matèria per a la fabricació de preparats o mescles que
indica la tarifa 2a de l’apartat onze de l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, han
d’adjuntar, en sol·licitar la inscripció en el registre territorial, a més del que estableix
l’article 2 d’aquest Reglament, una memòria explicativa dels processos en els quals
intervenen els gasos fluorats.
2. L’oficina gestora ha de tramitar l’expedient i pot sol·licitar un informe del laboratori
de duanes i impostos especials. L’aplicació de l’exempció es considera limitada als
processos indicats en la memòria als quals l’oficina gestora hagi donat la conformitat.
3. Els qui efectuïn la primera venda o el primer lliurament de gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle per a la seva transformació química en un procés en el qual aquests gasos
són alterats enterament en la seva composició han de sol·licitar als adquirents o
destinataris d’aquests la presentació o l’exhibició de la targeta acreditativa de la inscripció
en el registre territorial i una declaració subscrita per aquests en la qual consti el destí
dels gasos fluorats adquirits.
Article 14. Utilització dels gasos fluorats d’efecte d’hivernacle per a la seva incorporació
per primera vegada a equips o aparells nous.
L’aplicació de l’exempció a què es refereix la lletra d) del número 1 de l’apartat set de
l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, es porta a terme de conformitat amb les
regles següents:
Els qui efectuïn la primera venda o el primer lliurament de gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle a fabricants d’equips o aparells nous, han de sol·licitar a aquests la
presentació o l’exhibició de la targeta acreditativa de la inscripció en el registre territorial i
una declaració subscrita per aquests on consti el destí dels gasos fluorats adquirits.
En els altres casos, el caràcter d’equip o aparell nou s’ha d’acreditar, de conformitat
amb la legislació sectorial, amb el certificat d’instal·lació o, si no, d’acord amb la factura, el
contracte, la nota de comanda o un altre document acreditatiu de la seva adquisició.
Article 15. Utilització dels gasos fluorats d’efecte d’hivernacle per a la fabricació de
medicaments que es presentin com a aerosols dosificadors per a inhalació.
L’aplicació de l’exempció a què es refereix la lletra e) del número 1 de l’apartat set de
l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, es porta a terme de conformitat amb les
regles següents:
1. Els titulars dels laboratoris farmacèutics han d’adjuntar, quan sol·licitin la inscripció
en el registre territorial, a més del que estableix l’article 2 d’aquest Reglament, una
memòria explicativa dels processos en què intervenen els gasos fluorats justificant-ne la
necessitat d’utilització, així com dels medicaments que resulten dels processos esmentats
i el número de registre que els correspon de conformitat amb la seva normativa sectorial.
2. L’oficina gestora ha de tramitar l’expedient i pot sol·licitar un informe del Laboratori
de Duanes i Impostos Especials. L’aplicació de l’exempció es considera limitada als
processos de fabricació dels medicaments que es descriguin en la memòria presentada i
als quals l’oficina gestora hagi donat la conformitat.
3. Els qui efectuïn la primera venda o el primer lliurament de gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle per a la fabricació de medicaments que es presentin com a aerosols
dosificadors per a inhalació han de sol·licitar als adquirents o destinataris d’aquests la
presentació o l’exhibició de la targeta acreditativa de la inscripció en el registre territorial i
una declaració subscrita per aquests en la qual consti el destí dels gasos fluorats adquirits.
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Article 16. Exempció de la primera venda o el primer lliurament dels gasos fluorats
d’efecte d’hivernacle, importats o adquirits en equips o aparells nous.
L’aplicació de l’exempció a què es refereix la lletra f) del número 1 de l’apartat set de
l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, es porta a terme de conformitat amb el
següent:
El caràcter d’equip o aparell nou s’ha d’acreditar, de conformitat amb la legislació
sectorial, amb el certificat d’instal·lació o, si no, d’acord amb la factura, el contracte, la
nota de comanda o un altre document acreditatiu de l’adquisició d’aquests.
Article 17. Exempció parcial de la primera venda o el primer lliurament dels gasos
fluorats d’efecte d’hivernacle que es destinin a la seva incorporació en sistemes fixos
d’extinció d’incendis o s’importin o adquireixin en sistemes fixos d’extinció d’incendis.
L’aplicació de l’exempció a què es refereix el número 2 de l’apartat set de l’article 5 de
la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, es porta a terme de conformitat amb el següent:
Els qui efectuïn la primera venda o el primer lliurament de gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle que es destinin a la seva incorporació en sistemes fixos d’extinció d’incendis
han de sol·licitar als adquirents o destinataris d’aquests la presentació o l’exhibició de la
targeta acreditativa de la inscripció en el registre territorial i una declaració subscrita en la
qual consti el destí dels gasos fluorats.
CAPÍTOL V
Deduccions i devolucions
Article 18. Deducció per lliurament de gasos d’efecte d’hivernacle per a la seva
destrucció, reciclatge o regeneració.
Només poden exercir el dret a la deducció a la qual es refereix l’apartat catorze de
l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, els contribuents que:
a) Acreditin haver lliurat els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle als gestors de
residus reconeguts per l’Administració pública competent per a la seva destrucció,
reciclatge o regeneració, mitjançant el certificat i el document de control i seguiment
signats pel gestor de residus, de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial, o
mitjançant qualsevol altre mitjà de prova admissible en dret.
b) Aportin la còpia o l’original de la factura on consti l’import de l’impost suportat.
El termini per exercir el dret a la deducció és de quatre anys a partir del moment del
lliurament dels gasos fluorats d’efecte d’hivernacle per a la seva destrucció, reciclatge o
regeneració al gestor de residus.
Article 19. Devolució per lliurament de gasos d’efecte d’hivernacle per a la seva
destrucció, reciclatge o regeneració.
1. Només poden exercir el dret a la devolució pel lliurament de gasos d’efecte
d’hivernacle per a la seva destrucció, reciclatge o regeneració els consumidors finals que:
a) Acreditin haver lliurat els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle als gestors de
residus reconeguts per l’Administració pública competent per a la seva destrucció,
reciclatge o regeneració, mitjançant el certificat i el document de control i seguiment
signats pel gestor de residus, de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial, o
mitjançant qualsevol altre mitjà de prova admissible en dret.
b) Aportin la còpia o l’original de la factura on consti l’import de l’impost suportat.
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2. La devolució s’ha de sol·licitar, en el lloc i la forma que estableixi el ministre
d’Hisenda i Administracions Públiques, a partir de la finalització del quadrimestre natural
en el qual s’hagi lliurat el gas per a la seva destrucció, reciclatge o regeneració.
Article 20. Devolució als consumidors finals que hagin suportat l’impost i hagin tingut
dret a l’aplicació de les exempcions que preveu l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29
d’octubre.
Els consumidors finals que hagin suportat l’impost i hagin tingut dret a l’aplicació de
les exempcions que preveu l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, sense haverse’n beneficiat amb anterioritat, han de sol·licitar la devolució de l’impost prèviament
pagat, en el lloc i de la forma que estableixi el ministre d’Hisenda i Administracions
Públiques, a partir de la finalització del quadrimestre natural en el qual s’hagi efectuat
l’operació que ha donat dret a l’exempció.
Disposició transitòria primera.
la inscripció.

Inscripció en el registre territorial i targeta acreditativa de

Les persones i entitats que a l’entrada en vigor d’aquest Reglament s’hagin d’inscriure
en el registre territorial que preveu l’article 2 han d’efectuar la sol·licitud oportuna durant el
mes de gener de 2014.
Fins a l’1 de març de 2014, el comprador dels productes als quals es refereix aquest
impost que tingui dret a gaudir d’una exempció o una no subjecció, i no disposi de la
targeta acreditativa de la inscripció en el registre territorial abans esmentat, ha d’aportar al
venedor una declaració subscrita en què s’assenyali l’exempció o no-subjecció a la qual
té dret, i ha d’indicar l’apartat, el número i la lletra de l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29
d’octubre, que la fonamenti.
Disposició transitòria segona. Tipus impositius dels gasos fluorats que es destinin a
produir poliuretà o s’importin o s’adquireixin en poliuretà ja fabricat.
L’aplicació dels tipus impositius que estableix el segon paràgraf de l’apartat divuit de
l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per als exercicis 2014, 2015 i 2016, es porta
a terme de conformitat amb el següent:
Els qui efectuïn la primera venda o el primer lliurament de gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle que es destinin a produir poliuretà han de sol·licitar als compradors d’aquests
la presentació o l’exhibició de la targeta acreditativa de la inscripció en el registre territorial
i una comunicació subscrita en la qual consti el destí dels gasos fluorats. Així mateix, han
de conservar, juntament amb la documentació esmentada, les factures justificatives de
les vendes de gasos fluorats a les quals s’ha aplicat l’exempció.
Disposició transitòria tercera.

Declaració d’existències.

Els contribuents que han de portar un registre d’existències, de conformitat amb el
que estableix l’article 4 d’aquest Reglament, han de comunicar a les oficines gestores
amb anterioritat al 31 de març de 2014 la quantitat, expressada en quilograms, i l’epígraf
que correspongui, d’acord amb l’apartat onze de l’article 5 de la Llei 16/2013, de 29
d’octubre, dels gasos fluorats emmagatzemats, en data 1 de gener de 2014.
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