
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 97  Dimarts 22 d'abril de 2014  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
4284 Llei 7/2014, de 21 d’abril, per la qual es modifica la Llei 12/2002, de 23 de 

maig, per la qual s’aprova el Concert econòmic amb la Comunitat Autònoma 
del País Basc.

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

El Concert econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc vigent, aprovat per la 
Llei 12/2002, de 23 de maig, preveu a la seva disposició addicional segona que, en cas 
que es produeixi una reforma en l’ordenament jurídic tributari de l’Estat que afecti la 
concertació dels tributs, que es produeixi una alteració en la distribució de les 
competències normatives que afecti l’àmbit de la imposició indirecta o que es creïn noves 
figures tributàries o pagaments a compte, ambdues administracions han de procedir, de 
comú acord i utilitzant el mateix procediment seguit per a l’aprovació, a l’adaptació 
pertinent del Concert econòmic a les modificacions que s’hagin produït en l’ordenament 
esmentat.

La Llei 28/2007, de 25 d’octubre, per la qual es modifica la Llei 12/2002, de 23 de 
maig, per la qual s’aprova el Concert econòmic amb la Comunitat Autònoma del País 
Basc, va adequar aquesta norma a les novetats introduïdes en l’ordenament jurídic 
tributari de l’Estat en el període 2002-2007.

Des d’aquesta modificació del Concert, acordada a la Comissió Mixta del Concert 
Econòmic de 30 de juliol de 2007, s’han produït altres novetats en l’ordenament tributari 
que fan necessària l’adequació del Concert, tal com exigeix la seva disposició addicional 
segona.

En primer lloc, es concerten els tributs de titularitat estatal creats en els darrers anys. 
És el cas de l’impost sobre activitats de joc, contingut a la Llei 13/2011, de 27 de maig, de 
regulació del joc; l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica; l’impost 
sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la 
generació d’energia nucleoelèctrica i l’impost sobre l’emmagatzematge de combustible 
nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades, introduïts per la Llei 
15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica; l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, regulat a l’article 19 de la Llei 16/2012, de 27 
de desembre, per la qual s’adopten mesures tributàries dirigides a la consolidació de les 
finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, i, més recentment, l’impost sobre 
els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, establert per 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.

Així mateix, cal tenir la competència per exigir la retenció del gravamen especial sobre 
premis de loteries, creat per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten 
mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de 
l’activitat econòmica, gravamen que la normativa tributària foral ha reproduït.

L’última novetat destacable del sistema tributari estatal a què s’ha d’adaptar el Concert 
és la substitució de l’impost sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs per 
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un tipus autonòmic de l’impost sobre hidrocarburs, duta a terme per la Llei 2/2012, de 29 
de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012.

A més d’adaptar el Concert a les últimes reformes del sistema tributari, s’incorporen 
algunes millores tècniques i sistemàtiques al seu text. És el cas de les adaptacions en els 
punts de connexió de l’impost sobre la renda de no residents i la fixació d’una regla de 
competència en la gestió i la inspecció d’aquest impost amb relació a les rendes 
obtingudes a través d’un establiment permanent.

A aquest mateix propòsit de millora tècnica responen la inclusió en la concertació de 
l’impost sobre successions i donacions d’un punt de connexió per a les donacions de 
drets sobre immobles, i les adaptacions en el procediment de canvi de domicili fiscal i en 
la presentació de determinades declaracions informatives.

També s’inclouen modificacions d’aspectes institucionals del Concert. Així, s’agilitza la 
remissió a la Junta Arbitral de les consultes tributàries sobre les quals no s’hagi assolit un 
acord a la Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa, i s’elimina la prohibició de 
designar per a un nou mandat els membres de la Junta Arbitral. Finalment, s’incorpora 
una previsió sobre l’exercici de competències en cas de conflictes plantejats davant de la 
Junta, que fins ara només estava continguda en l’àmbit reglamentari.

Per això, a la sessió de la Comissió Mixta del Concert Econòmic 1/2014, celebrada a 
Madrid el 16 de gener de 2014, totes dues administracions han adoptat de comú acord la 
modificació del Concert econòmic, utilitzant el mateix procediment seguit per a l’aprovació.

Article únic. Modificació de la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s’aprova el 
Concert econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc.

S’aprova la modificació del Concert econòmic amb la Comunitat Autònoma del País 
Basc, aprovat per la Llei 12/2002, de 23 de maig, en els termes que estableix l’annex 
d’aquesta Llei.

Disposició final única. Entrada en vigor.

U. Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Dos. Els tributs concertats en virtut de la modificació del Concert econòmic que 
incorpora aquesta llei s’entenen com a concertats amb efectes des de l’1 de gener de 2013.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la 

facin complir.

Madrid, 21 d’abril de 2014.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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ANNEX

Acord

Aprovar la modificació del Concert econòmic amb la Comunitat Autònoma del País 
Basc i convenir en la nova redacció que cal donar als articles u, deu, vint-i-dos, vint-i-cinc, 
trenta-tres, trenta-quatre, trenta-sis, trenta-set, quaranta-tres, quaranta-sis, seixanta-
quatre, seixanta-cinc i seixanta-sis, en l’addició dels articles vint-i-tres bis, vint-i-tres ter, 
vint-i-tres quater, vint-i-tres quinquies i les disposicions transitòries onzena, dotzena i 
tretzena, i en la supressió de la disposició addicional cinquena i la disposició transitòria 
sisena.

«Article 1. Competències de les institucions dels territoris històrics.

U. Les institucions competents dels territoris històrics poden mantenir, establir 
i regular, dins del seu territori, el seu règim tributari.

Dos. L’exacció, la gestió, la liquidació, la inspecció, la revisió i la recaptació 
dels tributs que integren el sistema tributari dels territoris històrics corresponen a 
les diputacions forals respectives.

Tres. Per a la gestió, la inspecció, la revisió i la recaptació dels tributs 
concertats, les institucions competents dels territoris històrics han de gaudir de les 
mateixes facultats i prerrogatives que té reconegudes la hisenda pública de l’Estat.»

«Article 10. Retencions i ingressos a compte per determinats guanys patrimonials.

U. Les retencions relatives als guanys patrimonials derivats de la transmissió 
o el reemborsament d’accions i participacions d’institucions d’inversió col·lectiva les 
ha d’exigir, d’acord amb cada normativa respectiva, l’Administració de l’Estat o la 
diputació foral competent per raó del territori, segons si l’accionista o el partícip té 
la residència habitual o el domicili fiscal en territori comú o basc.

Dos. Les retencions corresponents al gravamen especial sobre els premis de 
determinades loteries i apostes les ha d’exigir, d’acord amb la normativa respectiva, 
l’Administració de l’Estat o la diputació foral competent per raó del territori, segons 
si el perceptor té la residència habitual o el domicili fiscal en territori comú o basc.

Les retencions i els ingressos a compte corresponents a premis diferents dels 
especificats al paràgraf anterior que es lliurin com a conseqüència de la participació 
en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no vinculats a 
l’oferta, la promoció o la venda de determinats béns, productes o serveis, els ha 
d’exigir, d’acord amb la normativa respectiva, l’Administració de l’Estat o la diputació 
foral competent per raó del territori, segons si el pagador té la residència habitual o 
el domicili fiscal en territori comú o basc.

En l’exacció de les retencions i els ingressos a compte a què es refereix aquest 
apartat, les diputacions forals han d’aplicar tipus idèntics als del territori comú.»

«Article 22. Exacció de l’impost.

U. Quan es gravin rendes obtingudes mitjançant un establiment permanent, 
l’exacció de l’impost correspon a una administració o a l’altra, o a totes dues, en els 
termes que especifica l’article 15 anterior.

Dos. Quan es gravin rendes obtingudes sense mediació d’un establiment 
permanent, l’exacció de l’impost correspon a la diputació foral competent per raó 
del territori, si les rendes s’entenen com a obtingudes o produïdes al País Basc per 
aplicació dels criteris següents:

a) Els rendiments d’explotacions econòmiques, quan les activitats es duguin a 
terme en territori basc.

b) Els rendiments derivats de prestacions de serveis, com ara la realització 
d’estudis, projectes, assistència tècnica, suport a la gestió, així com de serveis 
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professionals, quan la prestació es faci o s’utilitzi en territori basc. S’entenen com a 
utilitzades en territori basc les prestacions que serveixen a activitats empresarials o 
professionals efectuades en territori basc o es refereixen a béns situats en aquest 
territori.

Es té en compte el lloc en què s’utilitza el servei quan aquest no coincideix amb 
el lloc en què es duu a terme.

c) Els rendiments que derivin, directament o indirectament, del treball:

a’) Quan provinguin d’una activitat personal exercida al País Basc.
b’) Les pensions i altres prestacions similars, quan derivin d’una ocupació 

prestada en territori basc.
c’) Les retribucions que es percebin per la condició d’administradors i 

membres dels consells d’administració, de les juntes que actuïn en representació 
seva o d’òrgans representatius en qualsevol tipus d’entitats, de conformitat amb el 
que preveu l’apartat quatre d’aquest article.

d) Els rendiments derivats, directament o indirectament, de l’actuació personal 
en territori basc d’artistes o esportistes o de qualsevol altra activitat relacionada 
amb l’actuació esmentada, encara que els percebi una persona o entitat diferent de 
l’artista o esportista.

e) Els dividends i altres rendiments derivats de la participació en fons propis 
d’entitats públiques basques, així com els derivats de la participació en fons propis 
d’entitats privades en la quantia que preveu l’apartat quatre d’aquest article.

f) Els interessos, cànons i altres rendiments del capital mobiliari:

a’) Satisfets per persones físiques amb residència habitual al País Basc o 
entitats públiques basques, així com els satisfets per entitats privades o 
establiments permanents en la quantia que preveu l’apartat quatre d’aquest article.

b’) Quan retribueixin prestacions de capital utilitzades en territori basc.

Si aquests criteris no coincideixen, es té en compte el lloc d’utilització del capital 
la prestació del qual es retribueix.

g) Els rendiments derivats, directament o indirectament, de béns immobles 
situats en territori basc o de drets relatius a aquests.

h) Les rendes imputades als contribuents persones físiques titulars de béns 
immobles urbans situats en territori basc.

i) Els guanys patrimonials derivats de valors emesos per persones o entitats 
públiques basques, així com les derivades de valors emesos per entitats privades 
en la quantia que preveu l’apartat quatre d’aquest article.

j) Els guanys patrimonials derivats de béns immobles situats en territori basc 
o de drets que calgui complir o s’exerceixin en aquest territori.

En particular, es consideren incloses en aquesta lletra:

a’) Els guanys patrimonials derivats de drets o participacions en una entitat, 
resident o no, l’actiu dels quals estigui constituït principalment per béns immobles 
situats en territori basc.

b’) Els guanys patrimonials derivats de la transmissió de drets o participacions 
en una entitat, resident o no, que atribueixin al seu titular el dret de gaudi sobre 
béns immobles situats en territori basc.

k) Els guanys patrimonials derivats d’altres béns mobles situats en territori 
basc o de drets que calgui complir o que s’exerceixin en aquest territori.

Tres. Si, d’acord amb els criteris assenyalats a l’apartat anterior, una renda es 
pot entendre com a obtinguda simultàniament en tots dos territoris, la seva exacció 
correspon als territoris històrics quan el pagador, si és persona física, tingui la 
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residència habitual al País Basc; en cas de persona jurídica o establiment 
permanent, s’ha de tenir en compte el que disposa l’apartat quatre d’aquest article.

Quatre. En els supòsits a què es refereixen la lletra c’) de la lletra c) i les 
lletres e), f) i i) de l’apartat dos anterior, així com en el supòsit que preveu l’apartat 
tres, les rendes satisfetes per entitats privades o establiments permanents 
s’entenen com a obtingudes o produïdes en territori basc en la quantia següent:

a) Quan es tracti d’entitats o establiments permanents que tributin 
exclusivament al País Basc la totalitat de les rendes que satisfan.

b) Quan es tracti d’entitats o establiments permanents que tributin 
conjuntament a totes dues administracions la part de les rendes que satisfan, en 
proporció al volum d’operacions efectuat al País Basc.

Tanmateix, en els supòsits a què es refereix aquesta lletra, l’administració 
competent per a l’exacció de la totalitat dels rendiments és la del territori en què 
tinguin la residència habitual o el domicili fiscal les persones, les entitats o els 
establiments permanents que presentin la liquidació en representació del no 
resident, sense perjudici de la compensació que escaigui aplicar a l’altra 
administració per la part corresponent a la proporció del volum d’operacions 
efectuat al territori d’aquesta última.

Així mateix, les devolucions que escaigui aplicar als no residents són a càrrec 
de l’administració del territori en què tinguin la residència habitual o el domicili fiscal 
les persones, les entitats o els establiments permanents que presentin la liquidació 
en representació del no resident, sense perjudici de la compensació que escaigui 
aplicar a l’altra administració per la part corresponent al volum d’operacions de 
l’entitat pagadora efectuat al territori d’aquesta última.

Cinc. El gravamen especial sobre béns immobles d’entitats no residents 
correspon a la diputació foral competent per raó del territori, quan el bé immoble 
estigui situat en territori basc.»

«Article 23 bis. Gestió i inspecció de l’impost quan es gravin rendes obtingudes 
mitjançant un establiment permanent.

U. Quan es gravin rendes obtingudes mitjançant un establiment permanent, 
en els casos de tributació a totes dues administracions, s’apliquen les regles de 
gestió de l’impost que preveu l’article 18 anterior.

Dos. La inspecció de l’impost, quan es gravin rendes obtingudes mitjançant 
un establiment permanent, l’ha de dur a terme l’administració que sigui competent 
aplicant les regles que preveu l’article 19 anterior.»

«Secció 4a bis. Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit

Article 23 ter. Normativa aplicable i exacció de l’impost.

U. L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit és un tribut concertat 
que es regeix per les mateixes normes substantives i formals que l’Estat estableix 
en cada moment.

No obstant això, les institucions competents dels territoris històrics poden 
establir els tipus de gravamen d’aquest impost dins dels límits i en les condicions 
vigents en cada moment en territori comú.

Així mateix, les institucions competents dels territoris històrics poden aprovar 
els models de declaració i ingrés, que han de contenir, almenys, les mateixes dades 
que les del territori comú, i assenyalar terminis d’ingrés per a cada període de 
liquidació, que no poden diferir substancialment dels que estableix l’Administració 
de l’Estat.
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Dos. L’exacció de l’impost correspon a l’Administració de l’Estat o a la 
diputació foral competent per raó del territori segons si la seu central o les sucursals 
en què es mantenen els fons de tercers estan situades en territori comú o basc.

Tres. Els pagaments a compte de l’impost els ha d’exigir una administració o 
l’altra segons el criteri de l’apartat anterior.»

«Secció 4a ter. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica

Article 23 quater. Normativa aplicable i exacció de l’impost.

U. L’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica és un tribut 
concertat que es regeix per les mateixes normes substantives i formals que l’Estat 
estableix en cada moment.

Tanmateix, les institucions competents dels territoris històrics poden aprovar els 
models de declaració i ingrés, que han de contenir, almenys, les mateixes dades 
que les del territori comú, i assenyalar terminis d’ingrés per a cada període de 
liquidació, que no poden diferir substancialment dels que estableix l’Administració 
de l’Estat.

Dos. L’exacció de l’impost correspon a l’Administració de l’Estat o a la 
diputació foral competent per raó del territori segons si les instal·lacions de 
producció d’energia elèctrica radiquen en territori comú o basc.

Tres. Els pagaments a compte de l’impost els ha d’exigir una administració o 
l’altra segons el criteri de l’apartat dos anterior.

Quatre. Les devolucions que siguin procedents les han d’efectuar les 
administracions respectives en la quantia que correspongui a cadascuna.»

«Secció 4a quater. Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i 
residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoelèctrica i impost 
sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en 

instal·lacions centralitzades

Article 23 quinquies. Normativa aplicable i exacció dels impostos.

U. L’impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus 
radioactius resultants de la generació d’energia nucleoelèctrica i l’impost sobre 
l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en 
instal·lacions centralitzades són tributs concertats que es regeixen per les mateixes 
normes substantives i formals que l’Estat estableix en cada moment.

No obstant això, les institucions competents dels territoris històrics poden 
aprovar els models de declaració i ingrés, que han de contenir, almenys, les 
mateixes dades que les del territori comú, i assenyalar terminis d’ingrés per a cada 
període de liquidació, que no poden diferir substancialment dels que estableix 
l’Administració de l’Estat.

Dos. L’exacció de l’impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i 
residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoelèctrica correspon a 
l’Administració de l’Estat o a la diputació foral competent per raó del territori segons 
si les instal·lacions en què es produeix el combustible nuclear gastat i els residus 
radioactius resultat de la generació d’energia nucleoelèctrica radiquen en territori 
comú o basc.

Tres. L’exacció de l’impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear 
gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades correspon a 
l’Administració de l’Estat o a la diputació foral competent per raó del territori segons 
si les instal·lacions en què s’emmagatzema el combustible i els residus radiquen en 
territori comú o basc.

Quatre. Els pagaments a compte d’aquests impostos els ha d’exigir una 
administració o l’altra segons els criteris dels apartats dos i tres anteriors.»
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«Article 25. Normativa aplicable i exacció de l’impost.

U. L’impost sobre successions i donacions és un tribut concertat de normativa 
autònoma.

L’exacció d’aquest impost correspon a la diputació foral competent per raó del 
territori en els casos següents:

a) En les adquisicions «mortis causa» i les quantitats percebudes pels 
beneficiaris d’assegurances sobre la vida en cas de defunció, quan el causant 
tingui la residència habitual al País Basc en la data de la meritació.

b) En les donacions de béns immobles i drets sobre aquests, quan els béns 
radiquin en territori basc.

Als efectes del que preveu aquesta lletra, tenen la consideració de donacions 
de béns immobles les transmissions a títol gratuït dels valors a què es refereix 
l’article 108 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.

c) En les donacions dels altres béns i drets, quan el donatari tingui la 
residència habitual al País Basc en la data de la meritació.

d) En el supòsit en què el contribuent tingui la residència a l’estranger, quan la 
totalitat dels béns o drets estiguin situats, es puguin exercir o s’hagin de complir en 
territori basc, així com per la percepció de quantitats derivades de contractes 
d’assegurances sobre la vida, quan el contracte s’hagi fet amb entitats 
asseguradores residents al territori basc, o s’hagin subscrit al País Basc amb 
entitats estrangeres que hi operen.

Dos. En els supòsits esmentats a les lletres a) i c) de l’apartat anterior, les 
diputacions forals han d’aplicar les normes de territori comú quan el causant o 
donatari hagi adquirit la residència al País Basc amb menys de 5 anys d’antelació a 
la data de la meritació de l’impost. Aquesta norma no és aplicable als qui han 
conservat la condició política de bascos d’acord amb l’article 7è 2 de l’Estatut 
d’autonomia.

Tres. Quan en un document un mateix donant doni a favor d’un mateix 
donatari béns o drets i, per aplicació dels criteris especificats a l’apartat u anterior, 
el rendiment s’hagi d’entendre com a produït en territori comú i basc, correspon a 
cadascun d’aquests la quota resultat d’aplicar al valor dels béns o drets donats el 
rendiment dels quals se li atribueix el tipus mitjà que, segons les seves normes, 
correspondria al valor de la totalitat dels béns o drets transmesos.

Quatre. Quan sigui procedent acumular donacions, correspon al País Basc la 
quota resultat d’aplicar al valor dels béns i drets transmesos actualment el tipus 
mitjà que, segons les seves normes, correspondria al valor de la totalitat dels 
acumulats.

A aquests efectes, s’entén per totalitat dels béns i drets acumulats els 
procedents de donacions anteriors i els que són objecte de la transmissió actual.»

«Article 33. Normativa aplicable i exacció dels impostos.

U. Els impostos especials tenen el caràcter de tributs concertats que es 
regeixen per les mateixes normes substantives i formals que l’Estat estableix en 
cada moment.

Tot i així, les institucions competents dels territoris històrics poden establir els 
tipus de gravamen d’aquests impostos dins dels límits i en les condicions vigents 
en cada moment en territori comú.

Així mateix, les institucions competents dels territoris històrics poden aprovar 
els models de declaració i ingrés, que han de contenir almenys les mateixes dades 
que les del territori comú, i assenyalar terminis d’ingrés per a cada període de 
liquidació, que no poden diferir substancialment dels que estableix l’Administració 
de l’Estat.
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Dos. Els impostos especials de fabricació els han d’exigir les diputacions 
forals respectives quan es meritin al País Basc.

Les devolucions dels impostos especials de fabricació les ha d’efectuar 
l’administració en què s’hagin ingressat les quotes de les quals se sol·licita una 
devolució. No obstant això, en els casos en què no sigui possible determinar en 
quina administració es van ingressar les quotes, la devolució l’ha d’efectuar 
l’administració corresponent al territori en què es generi el dret a la devolució. El 
control dels establiments situats al País Basc, així com l’autorització pertinent, en 
qualsevol dels seus règims, l’han de dur a terme les diputacions forals respectives; 
tanmateix, cal comunicar-ho prèviament a l’Administració de l’Estat i a la Comissió 
de Coordinació i Avaluació Normativa.

Tres. L’impost especial sobre determinats mitjans de transport l’han d’exigir 
les diputacions forals respectives, quan els mitjans de transport siguin objecte de 
matriculació definitiva en territori basc.

Sense perjudici del que disposa l’apartat u, les institucions competents dels 
territoris històrics poden incrementar els tipus de gravamen fins a un màxim del 15 
per cent dels tipus que estableix l’Estat en cada moment.

La matriculació s’ha d’efectuar d’acord amb els criteris que estableix la 
normativa vigent sobre la matèria. En particular, les persones físiques han de 
matricular el mitjà de transport a la província en què tenen la residència habitual.

Quatre. L’impost especial sobre el carbó l’han d’exigir les diputacions forals 
respectives quan es meriti al País Basc.

La meritació es considera produïda tan bon punt es posa en consum o 
autoconsum.

La posada en consum es considera produïda en el moment de la primera venda 
o lliurament de carbó després de la producció, l’extracció, la importació o l’adquisició 
intracomunitària.

També tenen la consideració de primera venda o lliurament les vendes o els 
lliuraments subsegüents fets pels empresaris que destinin el carbó a la revenda 
quan en l’adquisició se’ls hagi aplicat l’exempció per destinació a revenda.

Té la consideració d’autoconsum l’ús o el consum del carbó fet pels productors 
o extractors, importadors, adquirents intracomunitaris o empresaris a què es 
refereix el paràgraf anterior.»

«Secció 11a Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle

Article 34. Normativa aplicable i exacció de l’impost.

U. L’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle és un tribut concertat 
que es regeix per les mateixes normes substantives i formals que l’Estat estableix 
en cada moment.

No obstant això, les institucions competents dels territoris històrics poden 
aprovar els models de declaració i ingrés, que han de contenir almenys les mateixes 
dades que les del territori comú, i assenyalar terminis d’ingrés per a cada període 
de liquidació, que no poden diferir substancialment dels que estableix l’Administració 
de l’Estat.

Dos. L’exacció de l’impost correspon a l’Administració de l’Estat o a la 
diputació competent per raó del territori quan els consumidors finals a què es 
refereix la normativa estatal utilitzin els productes objecte de l’impost en 
instal·lacions, equips o aparells radicats en territori comú o basc.

Quan els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle siguin objecte d’autoconsum, 
l’exacció de l’impost correspon a l’Administració de l’Estat o a la diputació 
competent per raó del territori en què es produeixi.

En la resta de supòsits no coberts als paràgrafs anteriors, l’exacció correspon a 
l’administració en què radiqui l’establiment del contribuent en què es produeixi el fet 
imposable.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 97  Dimarts 22 d'abril de 2014  Secc. I. Pàg. 9

Tres. La devolució que sigui procedent l’ha d’efectuar l’administració en què 
s’hagi ingressat la quota la devolució de la qual se sol·licita amb el límit de l’import 
esmentat.»

«Article 36. Impost sobre activitats de joc.

U. L’impost sobre activitats de joc és un tribut concertat que es regeix per les 
mateixes normes substantives i formals que l’Estat estableix en cada moment.

En tot cas, els subjectes passius de l’impost han d’incorporar en els models que 
han de presentar davant de cadascuna de les administracions implicades la totalitat 
de la informació corresponent a les activitats gravades per aquest impost.

No obstant això, pel que fa a les activitats que exerceixin els operadors, els 
organitzadors o els qui duguin a terme l’activitat gravada per aquest impost amb 
residència fiscal al País Basc, les institucions competents dels territoris històrics 
poden elevar els tipus de l’impost fins a un màxim del 20 per cent dels tipus que 
estableix l’Estat en cada moment. Aquest increment s’ha d’aplicar, exclusivament, 
sobre la part proporcional de la base imposable corresponent a la participació en el 
joc dels residents fiscals en territori basc.

Així mateix, les institucions competents dels territoris històrics poden aprovar 
els models de declaració i ingrés, que han de contenir, almenys, les mateixes dades 
que les del territori comú, i assenyalar terminis d’ingrés per a cada període de 
liquidació, que no poden diferir substancialment dels que estableix l’Administració 
de l’Estat.

Dos. Els subjectes passius han de tributar, sigui quin sigui el lloc en què 
tinguin el domicili fiscal, a les diputacions forals, a l’Administració de l’Estat o a 
totes dues administracions en proporció al volum d’operacions efectuat en cada 
territori durant l’exercici.

La proporció del volum d’operacions efectuat en cada territori durant l’exercici 
s’ha de determinar en funció del pes relatiu de les quantitats jugades corresponents 
a jugadors residents al País Basc i en territori comú. Aquesta proporció també s’ha 
d’aplicar a les quotes liquidades derivades de modalitats de joc en les quals no es 
pugui identificar la residència del jugador i a les quotes corresponents a jugadors 
no residents en territori espanyol.

Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, l’exacció de l’impost 
derivada de la realització d’apostes mútues esportivobenèfiques i apostes mútues 
hípiques estatals, en les quals no s’identifiqui la residència del jugador, correspon a 
l’Administració de l’Estat o a la diputació foral competent per raó del territori segons 
si el punt de venda en què es fa l’aposta es troba en territori comú o basc.

Tres. Els subjectes passius han de presentar les declaracions-liquidacions de 
l’impost davant de les administracions competents per a la seva exacció, i en 
aquestes han de constar, en tot cas, la proporció aplicable i les quotes resultants 
davant de cadascuna de les administracions.

Quatre. Les devolucions que siguin procedents les han d’efectuar les 
administracions respectives en la quantia que correspongui a cadascuna.

Cinc. La inspecció dels subjectes passius l’han de dur a terme els òrgans de 
l’administració en què radiqui el domicili fiscal del subjecte passiu o del seu 
representant, en el cas de subjectes passius no residents, sense perjudici de la 
col·laboració de la resta d’administracions tributàries concernides, i produeix 
efectes davant de totes les administracions competents, inclosa la proporció de 
tributació que els correspongui.

Amb tot, correspon a l’Administració de l’Estat la inspecció dels subjectes 
passius el domicili fiscal dels quals radiqui en territori basc quan l’any anterior 
l’import agregat de les quantitats jugades hagi excedit els 7 milions d’euros i la 
proporció d’aquestes efectuada en territori comú, d’acord amb els punts de 
connexió especificats a l’apartat dos anterior, sigui igual o superior al 75 per 100.
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Així mateix, correspon als òrgans de la diputació competent per raó del territori 
la inspecció dels subjectes passius el domicili fiscal dels quals radiqui en territori 
comú quan l’any anterior l’import agregat de les quantitats jugades hagi excedit els 
7 milions d’euros i s’hagin efectuat, d’acord amb els punts de connexió especificats 
a l’apartat dos anterior, la totalitat de les seves operacions en territori basc.

Si com a conseqüència d’aquestes actuacions es genera un deute per ingressar 
o una quantitat per retornar que correspongui a totes dues administracions, el 
cobrament o el pagament corresponent l’ha d’efectuar l’administració actuant, 
sense perjudici de les compensacions que siguin procedents entre aquestes.

Els òrgans de la inspecció competent han de comunicar els resultats de les 
seves actuacions a la resta d’administracions afectades.

El que estableixen els paràgrafs anteriors d’aquest apartat s’entén sense 
perjudici de les facultats que corresponen a les administracions tributàries en 
l’àmbit dels seus territoris respectius en matèria de comprovació i investigació, 
sense que les seves actuacions puguin tenir efectes econòmics per als contribuents 
amb relació a les liquidacions definitives efectuades com a conseqüència 
d’actuacions dels òrgans de les administracions competents.

Les proporcions que l’administració competent fixi en les comprovacions tenen 
efectes davant del subjecte passiu amb relació a les obligacions liquidades, sense 
perjudici de les que s’acordin amb caràcter definitiu entre les administracions 
competents amb posterioritat a aquestes comprovacions.»

«Article 37. Altres tributs sobre el joc.

U. La resta de tributs que recauen sobre el joc tenen el caràcter de tributs 
concertats de normativa autònoma, quan l’autorització corresponent s’hagi de dur a 
terme al País Basc. S’aplica la mateixa normativa que la que estableix l’Estat en 
cada moment pel que respecta al fet imposable i al subjecte passiu.

Dos. L’exacció de la taxa sobre els jocs de sort, envit o atzar correspon a la 
diputació foral competent per raó del territori, quan el fet imposable es dugui a 
terme al País Basc.

Tres. L’exacció de la taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions 
aleatòries correspon a la diputació foral competent per raó de territori, quan 
l’autorització pertinent s’hagi de fer al País Basc.»

«Article 43. Residència habitual i domicili fiscal.

U. Als efectes del que disposa aquest Concert econòmic, s’entén que les 
persones físiques residents tenen la residència habitual al País Basc aplicant 
successivament les regles següents:

Primera. Quan romanguin en aquest territori un nombre més gran de dies del 
període impositiu, en l’impost sobre la renda de les persones físiques; de l’any 
immediatament anterior, comptat de data a data, que finalitzi el dia anterior al de 
meritació, en l’impost sobre successions i donacions, en l’impost sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i en l’impost especial sobre 
determinats mitjans de transport.

En la resta de tributs, la residència habitual de les persones físiques és la 
mateixa que correspongui per a l’impost sobre la renda de les persones físiques en 
la data de la seva meritació.

Per determinar el període de permanència, es computen les absències 
temporals.

Llevat que hi hagi alguna prova en contra, es considera que una persona física 
roman al País Basc quan hi radica la seva residència habitual.

Segona. Quan tinguin al País Basc el seu principal centre d’interessos, aquest 
entès com el territori en què obtinguin la major part de la base imposable de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, excloent, a aquests efectes, les rendes i 
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els guanys patrimonials derivats del capital mobiliari, així com les bases imputades 
en el règim de transparència fiscal excepte el professional.

Tercera. Quan el País Basc sigui el territori de la seva última residència 
declarada als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Dos. Les persones físiques residents en territori espanyol que no romanguin 
en el territori esmentat més de cent vuitanta-tres dies durant l’any natural es 
consideren residents al territori del País Basc quan el nucli principal o la base de 
les seves activitats empresarials o professionals o dels seus interessos econòmics 
radiqui en aquest.

Tres. Quan es presumeixi que una persona física és resident en territori 
espanyol, pel fet de tenir la seva residència habitual al País Basc el seu cònjuge no 
separat legalment i els fills menors d’edat que depenguin d’aquell, es considera 
que té la residència habitual al País Basc.

Quatre. Als efectes d’aquest Concert econòmic, s’entenen com a domiciliats 
fiscalment al País Basc:

a) Les persones físiques que tinguin la residència habitual al País Basc.
b) Les persones jurídiques i altres entitats sotmeses a l’impost sobre societats 

que tinguin el domicili social al País Basc, sempre que la seva gestió administrativa 
i la direcció dels seus negocis hi estiguin centralitzades efectivament. En qualsevol 
altre cas, quan la gestió o direcció esmentades es duguin a terme al País Basc.

En els supòsits en què no es pugui establir el lloc del domicili d’acord amb 
aquests criteris, s’ha de tenir en compte el lloc en què radiqui el valor més gran del 
seu immobilitzat.

c) Els establiments permanents, quan la seva gestió administrativa o la 
direcció dels seus negocis s’efectuï al País Basc. En els supòsits en què no es 
pugui establir el lloc del domicili d’acord amb aquest criteri, s’ha de tenir en compte 
el lloc en què radiqui el valor més gran del seu immobilitzat.

d) Les societats civils i els ens sense personalitat jurídica, quan la seva gestió 
i direcció s’efectuï al País Basc. Si amb aquest criteri és impossible determinar-ne 
el domicili fiscal, s’ha de tenir en compte el territori en què radiqui el valor més gran 
del seu immobilitzat.

Cinc. Els subjectes passius de l’impost sobre societats, així com els 
establiments permanents d’entitats no residents, estan obligats a comunicar a totes 
dues administracions els canvis de domicili fiscal que originin modificacions en la 
competència per exigir aquest impost. En l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, la comunicació es considera feta quan s’ha presentat la declaració de 
l’impost.

Sis. Les discrepàncies entre administracions que es puguin produir pel que fa 
a la domiciliació dels contribuents s’han de resoldre, amb audiència prèvia 
d’aquests, per mitjà de la Junta Arbitral que es regula a la secció 3a del capítol III 
d’aquest Concert econòmic.

Set. Les persones físiques residents en territori comú o foral que passin a 
tenir la seva residència habitual de l’un a l’altre han de complir les seves obligacions 
tributàries d’acord amb la nova residència, quan aquesta actuï com a punt de 
connexió, a partir d’aquest moment.

A més, quan en virtut del que preveu aquest apartat s’hagi de considerar que 
no hi ha hagut cap canvi de residència, les persones físiques han de presentar les 
declaracions complementàries que escaigui, incloent-hi els interessos de demora.

Els canvis de residència que tinguin per objecte principal aconseguir una 
tributació efectiva menor no produeixen cap efecte.

Es presumeix que no hi ha hagut cap canvi amb relació a l’impost sobre la 
renda de les persones físiques i l’impost sobre el patrimoni, llevat que la nova 
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residència es prolongui de manera continuada durant, almenys, tres anys, quan 
concorren les circumstàncies següents:

a) Que l’any en què es produeix el canvi de residència o el següent, la base 
imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques sigui superior en, 
almenys, un 50 per 100 a la de l’any anterior al canvi. En el cas de tributació 
conjunta, s’ha de determinar d’acord amb les normes d’individualització.

b) Que l’any en què es produeix la situació esmentada, la tributació efectiva 
per l’impost sobre la renda de les persones físiques sigui inferior a la que hauria 
correspost d’acord amb la normativa aplicable del territori de residència anterior al 
canvi.

c) Que l’any següent a l’any en què es produeix la situació a què es refereix la 
lletra a) o el següent, torni a tenir la residència habitual en el territori esmentat.

Vuit. Es presumeix que no hi ha hagut cap canvi de domicili fiscal de les 
persones jurídiques, llevat que hi hagi alguna prova en contra, quan l’any anterior o 
següent al canvi esmentat estiguin inactives o cessin en la seva activitat.

Nou. Qualsevol de les administracions implicades pot promoure el canvi de 
domicili del contribuent. L’administració corresponent ha de traslladar la seva 
proposta, amb els antecedents necessaris, a l’altra perquè en el termini de quatre 
mesos es pronunciï sobre el canvi de domicili i la data a la qual se’n retrotreuen els 
efectes. Si aquesta respon amb una confirmació de la proposta, l’administració que 
sigui competent ho ha de comunicar al contribuent.

Si no hi ha conformitat, es pot continuar el procediment en la forma que preveu 
l’apartat sis d’aquest article.

Amb caràcter previ a la remissió d’una proposta de canvi de domicili, 
l’administració interessada pot dur a terme, en col·laboració amb l’altra, actuacions 
de verificació censal del domicili fiscal.

Quan es produeixi un canvi d’ofici de domicili, amb l’acord previ de totes dues 
administracions, o com a conseqüència d’una resolució de la Junta Arbitral, es 
presumeix, llevat que hi hagi alguna prova en contra, que el nou domicili fiscal 
determinat d’aquesta manera es manté durant els tres anys següents a la data de 
resolució.»

«Article 46. Obligacions d’informació.

U. Els resums de les retencions i els ingressos a compte efectuats s’han de 
presentar d’acord amb la normativa respectiva a l’administració competent per a 
l’exacció de les retencions i els ingressos a compte que calgui incloure-hi.

Les entitats que siguin dipositàries o gestionin el cobrament de rendes de valors 
que, d’acord amb la normativa corresponent, estiguin obligades a presentar els 
resums anuals de retencions i ingressos a compte, els han de presentar d’acord 
amb la normativa respectiva davant de l’administració a la qual correspongui la 
competència per a la comprovació i la investigació de les entitats esmentades.

Les entitats que siguin subjectes passius de l’impost sobre societats exigible 
per l’Estat i les diputacions forals han de presentar resums anuals de retencions i 
ingressos a compte corresponents als rendiments a què es refereixen els articles 
7.u.c) i 9.u.primera.a) i 23.dos d’aquest Concert econòmic, d’acord amb les normes 
sobre lloc, forma i termini de presentació de declaracions que estableixi cadascuna 
de les administracions competents per a la seva exacció, incloent el total dels 
rendiments i de les retencions corresponents en la declaració presentada a 
cadascuna de les administracions.

Dos. Les declaracions que tinguin per objecte complir les diferents obligacions 
de subministrament general d’informació tributària exigides legalment s’han de 
presentar, d’acord amb la normativa respectiva, davant de l’Administració de l’Estat 
o la diputació foral competent per raó del territori, d’acord amb els criteris següents:
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a) En el cas d’obligats tributaris que exerceixin activitats econòmiques, davant 
de l’administració a la qual correspongui la competència per a la comprovació i la 
investigació de les activitats empresarials o professionals esmentades.

b) En el cas d’obligats tributaris que no exerceixin activitats econòmiques, 
segons si estan domiciliats fiscalment en territori comú o foral.

Als efectes del que disposen les lletres anteriors, quan es tracti d’herències 
jacents, de comunitats de béns o d’altres entitats que no tenen personalitat jurídica, 
també cal presentar les declaracions referides davant de l’administració en què 
estiguin domiciliats fiscalment els seus membres o partícips.

Tres. Les declaracions de caràcter censal s’han de presentar, d’acord amb la 
normativa respectiva, davant de l’administració en què radiqui el domicili fiscal de la 
persona o entitat obligada a efectuar-les i, a més, davant de l’administració en què 
la persona o l’entitat esmentada hagi de presentar, d’acord amb les regles que 
preveu aquest Concert econòmic, alguna de les declaracions següents:

Declaració de retencions i ingressos a compte.
Declaració-liquidació per l’impost sobre societats.
Declaració-liquidació per l’impost sobre el valor afegit.
Declaració per l’impost sobre activitats econòmiques.»

«Article 64. Funcions.

La Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa té atribuïdes les funcions 
següents:

a) Avaluar l’adequació de la normativa tributària al Concert econòmic amb 
caràcter previ a la seva publicació.

A aquests efectes, quan, com a conseqüència de l’intercanvi de projectes de 
disposicions normatives especificat a l’apartat u de l’article 4 d’aquest Concert 
econòmic, s’efectuïn observacions amb relació a les propostes contingudes en 
aquestes, qualsevol de les institucions i administracions representades pot 
sol·licitar, per escrit i de manera motivada, la convocatòria d’aquesta Comissió, que 
s’ha de reunir en el termini màxim de quinze dies des de la sol·licitud de 
convocatòria, per analitzar l’adequació de la normativa proposada al Concert 
econòmic, i ha d’intentar, amb anterioritat a la publicació de les normes 
corresponents, propiciar que les institucions i administracions representades arribin 
a un acord sobre les possibles discrepàncies existents pel que fa al contingut de la 
normativa tributària.

b) Resoldre les consultes que es plantegin sobre l’aplicació dels punts de 
connexió continguts en aquest Concert econòmic. Aquestes consultes s’han de 
traslladar per a l’anàlisi, juntament amb la proposta de resolució, en el termini de 
dos mesos des de la recepció, a la resta d’administracions concernides. Si en el 
termini de dos mesos no s’ha formulat cap observació sobre la proposta de 
resolució, es considera aprovada.

Si hi ha observacions i no s’admeten, es pot arribar a un acord en el si de la 
Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa. En tot cas, un cop transcorreguts 
dos mesos des de la formulació de les observacions sense que s’hagi arribat a cap 
acord, la Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa, així com qualsevol de les 
administracions concernides, pot procedir a traslladar el desacord a la Junta Arbitral 
en el termini d’un mes.

c) Elaborar els estudis que es considerin procedents per a una articulació 
estructural i funcional adequada del règim autonòmic amb el marc fiscal estatal.

d) Facilitar a les administracions competents criteris d’actuació uniforme, 
plans i programes d’informàtica, i articular els instruments, mitjans, procediments o 
mètodes per materialitzar de manera efectiva el principi de col·laboració i l’intercanvi 
d’informació.
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e) Analitzar els supòsits o les qüestions que s’hagin plantejat en matèria 
d’inspecció entre l’Administració de l’Estat i les diputacions forals respectives, així 
com els problemes de valoració a efectes tributaris.

f) Emetre els informes que sol·licitin el Ministeri d’Hisenda, els diferents 
departaments d’Hisenda del Govern Basc i de les diputacions forals, i la Junta 
Arbitral.

g) Qualsevol altra funció relacionada amb l’aplicació i l’execució d’aquest 
Concert econòmic en particular.»

«Article 65. Composició.

U. La Junta Arbitral ha d’estar integrada per tres membres, el nomenament 
dels quals l’han de formalitzar el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques i el 
conseller d’Hisenda i Finances.

Dos. Els àrbitres s’han de nomenar per a un període de sis anys.
Tres. En cas que es produeixi una vacant, s’ha de cobrir seguint el mateix 

procediment de nomenament.
El nou membre s’ha de nomenar per al període de mandat que li resta a qui 

substitueix.
Quatre. Els integrants de la Junta Arbitral s’han de designar entre experts de 

prestigi reconegut amb més de quinze anys d’exercici professional en matèria 
tributària o hisendística.»

«Article 66. Funcions.

U. La Junta Arbitral té atribuïdes les funcions següents:

a) Resoldre els conflictes que es plantegin entre l’Administració de l’Estat i les 
diputacions forals, o entre aquestes i l’administració de qualsevol altra comunitat 
autònoma, amb relació a l’aplicació dels punts de connexió dels tributs concertats i 
la determinació de la proporció corresponent a cada administració en els supòsits 
de tributació conjunta per l’impost sobre societats o per l’impost sobre el valor 
afegit.

b) Estar informada dels conflictes que sorgeixin entre les administracions 
interessades com a conseqüència de la interpretació i l’aplicació d’aquest Concert 
econòmic a casos concrets pel que fa a relacions tributàries individuals.

c) Resoldre les discrepàncies que es puguin produir respecte a la domiciliació 
dels contribuents.

Dos. Quan se susciti el conflicte de competències, les administracions 
afectades ho han de notificar als interessats, fet que determina la interrupció de la 
prescripció, i aquestes s’han d’abstenir de qualsevol actuació ulterior.

Els conflictes s’han de resoldre pel procediment que s’estableixi 
reglamentàriament, en el qual cal donar audiència als interessats.

Tres. Quan se susciti el conflicte de competències, mentre aquest es resol, 
l’administració que gravava els contribuents en qüestió els ha de continuar 
sotmetent a la seva competència, sense perjudici de les rectificacions i 
compensacions tributàries que calgui efectuar entre les administracions, retrotretes 
a la data des de la qual correspongui exercir el nou fur tributari, segons l’acord de la 
Junta Arbitral.»

«Disposició transitòria onzena.

El règim transitori dels nous tributs concertats amb efectes des de l’1 de gener 
de 2013 s’ha d’ajustar a les regles següents:
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Primera. Els territoris històrics s’han de subrogar en els drets i les obligacions, 
en matèria tributària, de la hisenda pública estatal, amb relació a la gestió, la 
inspecció, la revisió i la recaptació dels tributs a què es refereix aquesta disposició.

Segona. Les quantitats liquidades i contretes amb anterioritat a l’1 de gener 
de 2013 corresponents a situacions que haurien estat subjectes al País Basc si els 
tributs a què es refereix aquesta disposició haguessin estat concertats, i que 
s’ingressin amb posterioritat a l’1 de gener de 2013, corresponen íntegrament a les 
diputacions forals.

Tercera. Les quantitats meritades amb anterioritat a l’1 de gener de 2013 i 
liquidades a partir d’aquesta data en virtut d’actuacions inspectores s’han de 
distribuir aplicant els criteris i punts de connexió dels tributs a què es refereix 
aquesta disposició.

Quarta. Quan sigui procedent, les devolucions corresponents a liquidacions 
efectuades, o que s’hagin hagut d’efectuar, amb anterioritat a l’1 de gener de 2013, 
les ha de fer l’administració que hauria estat competent en la data de la meritació, 
d’acord amb els criteris i punts de connexió dels tributs a què es refereix aquesta 
disposició.

Cinquena. Els actes administratius dictats per les institucions competents dels 
territoris històrics s’han de reclamar en via economicoadministrativa davant dels 
òrgans competents dels territoris esmentats. Per contra, els dictats per 
l’Administració de l’Estat, sigui quina sigui la data, s’han de reclamar davant dels 
òrgans competents de l’Estat.

No obstant això, l’ingrés corresponent s’ha d’atribuir a l’administració que resulti 
creditora d’acord amb les normes contingudes a les regles anteriors.

Sisena. Als efectes de la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les 
sancions que els corresponen en cada cas, tenen plena validesa i eficàcia els 
antecedents que consten sobre el particular a la hisenda pública estatal amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la concertació dels tributs a què es refereix 
aquesta disposició.

Setena. L’entrada en vigor de la concertació dels tributs a què es refereix 
aquesta disposició transitòria no ha de perjudicar els drets adquirits pels 
contribuents d’acord amb les lleis dictades amb anterioritat a la data esmentada.»

«Disposició transitòria dotzena.

L’exacció per l’impost sobre activitats de joc que grava les apostes mútues 
esportivobenèfiques i les apostes mútues hípiques estatals correspon a 
l’Administració de l’Estat, mentre les comercialitzi la Societat Estatal de Loteries i 
Apostes de l’Estat, sense perjudici de la compensació financera que correspongui 
al País Basc. La Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat ha de presentar 
declaracions informatives anuals de les quantitats jugades imputables al País Basc 
d’acord amb l’article 36.dos del Concert econòmic.»

«Disposició transitòria tretzena.

L’article 34 del Concert econòmic, en la seva redacció original aprovada 
mitjançant la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s’aprova el Concert econòmic 
entre l’Estat i la Comunitat Autònoma del País Basc, s’ha de mantenir en vigor a 
partir de l’1 de gener de 2013, amb relació a l’impost sobre les vendes detallistes 
de determinats hidrocarburs respecte dels exercicis no prescrits.»
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