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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
13253

Reial decret 1074/2014, de 19 de desembre, pel qual es modifiquen el
Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7
de juliol, el Reglament de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle, aprovat pel Reial decret 1042/2013, de 27 de desembre, i el
Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel
Reial decret 439/2007, de 30 de març.
I

La Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 37/1992, de 28
de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació
dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de Canàries, la Llei 38/1992, de 28 de
desembre, d’impostos especials, i 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, va introduir les modificacions oportunes a la Llei d’impostos
especials amb l’objectiu d’efectuar una millor adaptació de l’impost especial sobre
l’electricitat al que disposa la Directiva 2003/96/CE del Consell, de 27 d’octubre, per la
qual es reestructura el règim comunitari d’importació dels productes energètics i de
l’electricitat.
Com a conseqüència d’aquestes modificacions, l’impost especial sobre l’electricitat
deixa de configurar-se com un impost sobre la fabricació, i passa a ser un impost que
grava el subministrament d’energia elèctrica per a consum.
Tot això obliga a una important modificació del Reglament dels impostos especials,
aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, pel que fa als articles reguladors de
l’impost esmentat. Per això, en la línia de reduir els costos administratius per als diferents
actors del mercat elèctric, juntament amb la reducció del nombre de contribuents, se
suprimeixen determinades obligacions, com ara la de l’administració d’una comptabilitat
d’existències o del compliment de les regles relatives a les pèrdues en el transport i la
distribució d’energia elèctrica. A la vegada, s’incorpora una nova regulació del procediment
per aplicar determinats beneficis fiscals o de supòsits de no-subjecció. Addicionalment, a
causa de la nova configuració de l’impost, es corregeixen les referències a aquest en
diversos articles reguladors dels impostos especials de fabricació.
D’altra banda, el Reial decret incorpora modificacions tècniques que afecten els
impostos especials de fabricació.
En l’impost sobre hidrocarburs i, en concret, respecte al gas natural, es regulen els
requisits per sol·licitar la devolució de l’import pagat en l’àmbit territorial intern quan el gas
natural s’envia, per mitjans diferents de canonades fixes i fora del règim suspensiu, amb
destinació a operadors domiciliats en un altre Estat membre de la Unió Europea i, d’altra
banda, es clarifica el procediment per rectificar les quotes impositives repercutides de
manera provisional en l’aplicació dels tipus reduïts establerts per a aquest gas.
Quant als impostos sobre l’alcohol i les begudes alcohòliques, s’homogeneïtza el
contingut de la memòria tècnica a aportar per determinats usuaris d’alcohol, es regula un
procediment específic en el qual s’eximeix de determinades obligacions els qui realitzen
processos de depuració i recuperació d’alcohol dins del mateix establiment on hagi estat
utilitzat l’alcohol i es pugui reutilitzar, i s’amplia la regulació de la destrucció de productes
alcohòlics quan l’alcohol de partida és «net» o totalment desnaturalitzat.
Per adequar la normativa interna a l’ordenament de la Unió Europea, la Llei 17/2012,
de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, i la Llei 22/2013,
de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014, van introduir
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dues exempcions en l’impost especial sobre determinats mitjans de transport, per la qual
cosa s’hi han d’adaptar determinats preceptes del Reglament dels impostos especials.
Finalment, es procedeix a adaptar la terminologia recollida en determinats preceptes
del Reglament d’impostos especials al que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.
II
L’esmentada Llei 16/2013, a l’article 5, aprova l’impost sobre els gasos fluorats
d’efecte d’hivernacle.
Amb l’objectiu de desplegar o completar els preceptes legals que recull la Llei
esmentada, mitjançant el Reial decret 1042/2013, de 27 de desembre, s’aprova el
Reglament de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle.
Una vegada produïda la seva entrada en vigor es fa necessari, d’una banda, fer
determinats ajustos tècnics, com regular l’obligació d’inscripció en el registre territorial de
l’impost als importadors i adquirents intracomunitaris de gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle continguts en els productes la utilització dels quals comporti inherentment les
emissions d’aquests a l’atmosfera, i, de l’altra, desplegar reglamentàriament el
procediment a seguir en el cas d’altes i baixes en el registre territorial de l’impost, i establir
la documentació a aportar i altres obligacions formals que han de complir els qui tinguin la
condició de revenedors i es donin de baixa en el registre esmentat, i passin d’aquesta
manera a operar com a consumidors finals, i viceversa.
Per tant, d’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, mitjançant els articles 1 i 2 del
present Reial decret es modifiquen determinats preceptes del Reglament dels impostos
especials i del Reglament de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle,
respectivament. Aquest Reial decret es completa amb tres disposicions transitòries i
quatre disposicions finals. Mitjançant la disposició transitòria primera es recullen els
requisits que han de complir els titulars d’establiments industrials i de laboratoris que es
vulguin acollir a determinats procediments de regeneració d’alcohol. Respecte a l’impost
sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, les disposicions transitòries segona i
tercera, regulen, respectivament, el termini per a la inscripció en el registre territorial de
l’impost per als importadors i adquirents intracomunitaris de determinats productes que
continguin aquests gasos, així com el termini per presentar les sol·licituds d’alta i baixa en
el registre esmentat durant l’any 2015.
Finalment, mitjançant la disposició final primera es modifica el Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de
març, per aclarir que les quantitats percebudes en concepte de dietes i despeses de
viatge exceptuades de gravamen segueixen estant exceptuades de retenció a compte
d’aquest impost.
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 a la reunió del
dia 19 de desembre de 2014,
DISPOSO:
Article primer. Modificació del Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial
decret 1165/1995, de 7 de juliol.
El Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de
juliol, queda modificat de la manera següent:
U.

Es modifica l’apartat 5 de l’article 4, que queda redactat de la manera següent:
«5. En els supòsits d’exempció a què es refereixen els paràgrafs e) i f) de
l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei, en relació amb els impostos especials sobre
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l’alcohol i les begudes alcohòliques i l’impost sobre les labors del tabac, la
destinació s’ha d’acreditar mitjançant la notificació d’exportació.
El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques ha de determinar la quantitat
màxima de begudes alcohòliques i de labors del tabac amb què es poden avituallar,
amb exempció de l’impost, els vaixells i les aeronaus que hagin d’efectuar una
navegació marítima o aèria internacional, tenint en compte la durada d’aquesta
navegació, així com el nombre de tripulants i de passatgers.»
Dos. Es modifica el punt 2’ del número 10è de la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 11,
que queda redactat de la manera següent:
«2’. Dipòsits fiscals de begudes alcohòliques i de labors del tabac situats en
ports o aeroports i que funcionin exclusivament com a establiments detallistes.»
Tres.
següent:

Es modifica l’apartat 2 de l’article 13 bis, que queda redactat de la manera

«2. El reexpedidor ha de presentar una autoliquidació desglossada per cada
comunitat autònoma a la qual reexpedeixi productes en el període de liquidació de
què es tracti, d’acord amb les normes que conté aquest Reglament i les que dicti el
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques.»
Quatre.
següent:

Es modifica l’apartat 1 de l’article 28, que queda redactat de la manera

«1. Es consideren dades essencials dels documents de circulació les
següents:
1r
Les dades necessàries per a la correcta identificació de l’expedidor, el
destinatari, el producte i la quantitat, així com el número del document de circulació.
2n
En el cas de bolles de circulació, la numeració o capacitat d’aquestes i la
seva correspondència amb els recipients sobre els quals estiguin col·locades.
3r
Les dades relatives a la data de l’inici de l’expedició.»
Cinc. Es deroga l’apartat 2 de l’article 28.
Sis. Es modifiquen la lletra f) de l’apartat 2 i el primer paràgraf de l’apartat 8 de
l’article 40, que queden redactats de la manera següent:
«f) En el cas d’activitats relatives a productes compresos en l’àmbit objectiu
de l’impost sobre hidrocarburs és necessari aportar la documentació acreditativa
de les autoritzacions que, si s’escau, s’hagin d’atorgar per aplicació del que disposa
la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i la seva normativa de
desplegament. En el supòsit d’activitats relatives a productes compresos en l’àmbit
objectiu de l’impost sobre les labors del tabac, és necessari estar inscrit en el
corresponent Registre d’operadors del Comissionat per al Mercat de Tabacs, de
conformitat amb el que estableix la Llei 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del
mercat de tabacs i normativa tributària.»
«8. L’incompliment de les normes, les limitacions i les condicions que
estableixen la Llei i aquest Reglament i, si s’escau, les que estableix l’acord
d’autorització, i en particular la insuficiència de garantia, dóna lloc a la revocació de
l’autorització concedida. L’expedient de revocació ha de ser tramitat per l’oficina
gestora competent per a la seva autorització.»
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Set. Es modifica la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 41, que queda redactada de la
manera següent:
«e) Els caràcters desè, onzè i dotzè expressen el número seqüencial
d’inscripció, dins de cada activitat, en el registre territorial de l’oficina gestora a què
es refereix la lletra c).»
Vuit. Es modifica la lletra c) de l’apartat 4 de l’article 43, que queda redactada de la
manera següent:
«c) Import mínim:
1r Magatzems fiscals de GLP: 10.000 euros.
2n Altres magatzems fiscals: 30.000 euros. Aquest import mínim no és
exigible quan el magatzem es dediqui a l’emmagatzematge exclusiu de vi i begudes
fermentades.»
Nou. Es modifica l’article 44, que queda redactat de la manera següent:
«Article 44.

Liquidació i pagament de l’impost.

1. Llevat dels casos d’importació, els subjectes passius i altres obligats
tributaris que estiguin obligats al pagament dels impostos especials de fabricació
estan obligats a presentar les autoliquidacions corresponents, així com a efectuar,
simultàniament, el pagament del deute tributari.
Els dipositaris autoritzats han de presentar autoliquidacions, fins i tot en els
períodes en què el resultat de la quota tributària a ingressar sigui zero. En el cas
del gas natural, aquesta obligació correspon als qui tinguin la condició de subjectes
passius en qualitat de substituts del contribuent en els termes que preveu la Llei.
No obstant això, quan al llarg d’un període de liquidació siguin aplicables tipus
de gravamen diferents perquè aquests han estat modificats, els subjectes passius
estan obligats a presentar una autoliquidació, amb ingrés de les quotes
corresponents, per cada període de temps en què hagin estat aplicats cadascun
dels tipus de gravamen.
2. La presentació de l’autoliquidació i, si s’escau, el pagament simultani del
deute tributari s’ha d’efectuar amb caràcter general, per cadascun dels establiments
o llocs de recepció, en les caixes dels òrgans competents, oficines recaptadores o
entitats autoritzades per a la seva admissió.
L’oficina gestora pot autoritzar als subjectes passius i altres obligats al
pagament dels impostos especials de fabricació la centralització de la presentació
de les autoliquidacions i l’ingrés simultani del deute tributari mitjançant la
presentació d’una única autoliquidació en una entitat col·laboradora autoritzada.
3. Els períodes de liquidació i els terminis per a la presentació de
l’autoliquidació i, si s’escau, ingrés simultani del deute tributari són els següents:
a)

Impostos sobre hidrocarburs i sobre labors del tabac.

Període de liquidació: un mes natural. Quan es tracti de reexpedidors, el
període de liquidació és d’un trimestre natural.
Termini: els vint primers dies naturals següents a aquell en què finalitza el mes
o trimestre en què s’han produït les meritacions.
b)

Impostos sobre l’alcohol i les begudes alcohòliques.

Període de liquidació: un trimestre natural, llevat que es tracti de subjectes
passius el període de liquidació dels quals en l’àmbit de l’impost sobre el valor
afegit seria, atenent el seu volum d’operacions o altres circumstàncies previstes en
la normativa d’aquest impost, mensual, cas en què el període de liquidació
d’aquests impostos també és mensual.
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Termini: si el període de liquidació és trimestral, els vint primers dies naturals
del segon mes següent a aquell en què finalitza el trimestre en què s’han produït
les meritacions. Si el període de liquidació és mensual, els vint primers dies naturals
del tercer mes següent a aquell en què finalitza el mes en què s’han produït les
meritacions.
4. Els models d’autoliquidacions o, si s’escau, els mitjans i procediments
electrònics, informàtics o telemàtics que els puguin substituir per a la determinació i
l’ingrés del deute tributari, els aprova el ministre d’Hisenda i Administracions
Públiques.
5. Els subjectes passius estan obligats a presentar una declaració per cada
establiment dels quals siguin titulars, la qual ha de comprendre les operacions fetes
cada mes o trimestre natural, segons el cas, fins i tot quan només tinguin
existències, en els casos i de conformitat amb els models o procediments que
estableixi el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques. No és exigible la
declaració d’operacions als reexpedidors.»
Deu. Es modifica l’apartat 2 de l’article 46, que queda redactat de la manera següent:
«2. A més, i amb independència del que disposa l’apartat anterior, les activitats
i els locals de les fàbriques, dipòsits fiscals i magatzems fiscals estan sotmesos a
un control específic per la Intervenció dels impostos especials de fabricació, amb
exclusió, en l’impost sobre hidrocarburs, dels establiments exclusivament vinculats
al gas natural.»
Onze. Es modifica la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 48, que queda redactada de la
manera següent:
«f) Verificar que, en les condicions que li siguin aplicables, el titular de
l’establiment o l’activitat sotmesa a intervenció ha complert les obligacions de
presentació de les corresponents declaracions d’operacions i autoliquidacions per
impostos especials i, si s’escau, ha procedit a fer l’ingrés del deute tributari.»
Dotze.
següent:

Es modifica l’apartat 2 de l’article 54, que queda redactat de la manera

«2. La sol·licitud, a què es refereix l’apartat anterior, s’ha d’acompanyar d’una
memòria tècnica amb la informació que requereix l’article 57 bis.»
Tretze. S’afegeix l’article 57 bis, que queda redactat de la manera següent:
«Article 57 bis. Contingut de la memòria tècnica per gaudir de determinats
beneficis fiscals.
En les sol·licituds d’inscripció en el registre territorial d’usuaris d’alcohol
totalment o parcialment desnaturalitzat, així com d’usuaris d’alcohol sense
desnaturalitzar i de beneficiaris de les devolucions de l’impost a què fan referència
els articles 54 i 80, la memòria a aportar ha de contenir, com a mínim, la informació
següent:
a) Justificació de la necessitat d’utilització d’alcohol etílic.
b) Explicació del procés industrial, amb indicació de la fase en la qual s’utilitza
l’alcohol etílic.
c) Productes que s’han d’obtenir mitjançant la utilització de l’alcohol.
d) Quantitat d’alcohol que es necessita per obtenir cada unitat de producte.
e) Indicació de si els productes obtinguts contenen alcohol.
f) Destinació de l’alcohol, en cas que no s’incorpori als productes obtinguts ni
desaparegui en el procés d’obtenció d’aquests.»

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 307
Catorze.
següent:

Dissabte 20 de desembre de 2014

Secc. I. Pàg. 6

Es modifica l’apartat 6 de l’article 73, que queda redactat de la manera

«Queda prohibida la regeneració d’alcohol desnaturalitzat sense perjudici del
que disposa l’article 85 bis i el que hi ha establert per a les operacions de fabricació
en una fàbrica d’alcohol.»
Quinze.
següent:

Es modifica l’apartat 1 de l’article 74, que queda redactat de la manera

«1. Les persones o entitats que necessitin utilitzar alcohol totalment
desnaturalitzat en els seus establiments han de sol·licitar la inscripció de
l’establiment en el qual l’hagin d’utilitzar en el registre territorial de l’oficina gestora
corresponent a aquest establiment. A la sol·licitud, hi han de fer constar el nom o la
raó social i el número d’identificació fiscal del proveïdor o proveïdors elegits, així
com el CAU de l’establiment o establiments des dels quals s’efectuï el
subministrament. Addicionalment, s’ha d’aportar una memòria tècnica amb el
contingut que estableix l’article 57 bis.»
Setze.
següent:

Es modifica l’apartat 7 de l’article 75, que queda redactat de la manera

«7. L’alcohol parcialment desnaturalitzat únicament pot ser objecte d’utilització
en les condicions que estableix aquest Reglament, en un procés industrial
determinat per a l’obtenció de productes no destinats al consum humà per ingestió,
excepte en els casos en què ni l’alcohol ni el desnaturalitzant s’incorporin al
producte final obtingut en el procés, i sempre que el producte utilitzat com a
desnaturalitzant estigui autoritzat per al consum per les autoritats sanitàries en la
fabricació dels productes esmentats. L’aplicació de l’exempció es considera limitada
als processos de fabricació dels productes que es descriguin en la memòria tècnica
presentada en els termes que estableix l’article 57 bis, i als quals l’oficina gestora
hagi donat la seva conformitat. Qualsevol modificació ulterior de les dades tingudes
en compte per a la inscripció s’ha de comunicar prèviament a l’oficina gestora, als
efectes del que disposa l’article 40.9.»
Disset. Es deroguen els apartats 8, 9 i 10 de l’article 75.
Divuit. S’afegeix l’article 75 bis, que queda redactat de la manera següent:
«Article 75 bis.

Destrucció de residus alcohòlics.

1. L’oficina gestora pot autoritzar als titulars dels establiments on s’obtenen
subproductes o residus alcohòlics amb un contingut alcohòlic superior a l’1,2
per 100, que per les seves característiques organolèptiques o per la naturalesa
dels altres productes que acompanyen l’alcohol el facin impropi per al consum
humà, la seva destrucció, inclosa la que es produeixi mitjançant combustió i
l’aprofitament energètic corresponent, amb el compliment de les mesures de control
que s’estableixin, de manera que es considera que l’alcohol està parcialment
desnaturalitzat amb la resta dels components que integren el residu o el
subproducte alcohòlic.
2. La destrucció de residus alcohòlics inclosos en l’àmbit objectiu de l’impost
sobre l’alcohol i begudes derivades s’ha de comunicar a l’oficina gestora perquè
aquesta decideixi sobre la comprovació que sigui procedent. Si la destrucció es fa
fora de l’establiment de l’usuari on s’han obtingut, s’ha de seguir el procediment
següent:
a) L’usuari ha de posar en coneixement de l’oficina gestora l’enviament dels
productes, per a la seva destrucció en una fàbrica, dipòsit fiscal o en una empresa
degudament autoritzada per a la gestió de residus de conformitat amb la normativa
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tècnica aplicable i inscrita en el registre territorial de l’oficina gestora corresponent
a les instal·lacions on s’hagi de dur a terme la destrucció.
b) Els usuaris d’alcohol, els titulars de fàbriques i dipòsits fiscals, sense
perjudici de les obligacions que els corresponguin com a tals amb caràcter general,
i els gestors de residus, han de portar una comptabilitat d’existències dels productes
o residus subjectes a l’impost especial amb indicació del contingut alcohòlic i amb
compliment dels requisits que estableix l’article 50.
c) L’oficina gestora ha d’autoritzar l’usuari perquè expedeixi un document que
empari la circulació dels residus des del seu establiment fins a aquell en què tingui
lloc la destrucció. El document ha d’indicar la quantitat de producte i l’alcohol etílic
que conté la mescla.
d) La fàbrica, el dipòsit fiscal o l’empresa gestora de residus ha de formalitzar
la recepció i ha de retornar el document a l’usuari.
e) El destinatari ha de comunicar a l’oficina gestora, amb una antelació
mínima d’un dia hàbil, la destrucció, perquè aquesta decideixi sobre la comprovació
de l’operació.
f) En tots els supòsits de destrucció, el titular de l’empresa en la qual s’ha dut
a terme la destrucció ha de formalitzar una acta de destrucció que ha de comunicar
a l’usuari perquè aquest anoti l’operació en el llibre corresponent i ha d’enviar una
còpia a l’òrgan gestor que l’hagi autoritzat.
3. Si els residus o els subproductes resultants de la destrucció contenen
productes subjectes a impostos especials i es traslladen a un altre lloc on han de
tenir un aprofitament energètic, l’oficina gestora pot autoritzar l’operació ja que es
considera que l’alcohol contingut en aquells està parcialment desnaturalitzat amb la
resta dels components que integren el residu o el subproducte obtingut.
Una vegada autoritzada l’operació, l’oficina gestora corresponent al lloc en el
qual s’hagin d’utilitzar els residus o subproductes resultants de la destrucció ha de
decidir sobre la comprovació procedent, els requisits del trasllat i, en tot cas, ha
d’autoritzar l’emissió d’un document de circulació que empari l’expedició i que ha
d’acompanyar el producte de què es tracti fins a la seva destinació final. A aquest
efecte, l’oficina gestora ha de requerir prèviament a l’interessat les dades
necessàries per adoptar la decisió de comprovar així com per autoritzar l’emissió
del document de circulació.»
Dinou.
següent:

Es modifica el número 1 de l’article 76, que queda redactat de la manera

«1. Els titulars de laboratoris farmacèutics han de sol·licitar l’autorització
d’exempció a l’oficina gestora corresponent al seu lloc d’ubicació. A l’escrit de
sol·licitud han d’adjuntar una memòria tècnica amb el contingut que preveu l’article
57 bis i indicar el número de registre que correspon als medicaments obtinguts com
a especialitats farmacèutiques.»
Vint. Es modifica la lletra a) de l’article 80, que queda redactada de la manera
següent:
«a) L’aplicació l’ha de sol·licitar, prèviament a l’adquisició de l’alcohol, a
l’oficina gestora el titular de l’explotació industrial on s’hagi d’utilitzar l’alcohol. A la
sol·licitud s’ha d’adjuntar una memòria tècnica amb la informació que requereix
l’article 57 bis.»
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S’afegeix l’article 85 bis, que queda redactat de la manera següent:

«Article 85 bis. Regeneració, depuració i recuperació d’alcohol dins del mateix
establiment on hagi estat utilitzat en processos industrials declarats.
1. Sense perjudici del que estableix l’apartat 2 següent, l’obtenció d’alcohol a
partir de residus alcohòlics requereix que l’establiment en el qual es dugui a terme
l’operació s’inscrigui com a fàbrica d’alcohol, i són aplicables les normes que
regulen aquest tipus d’establiments.
2. No obstant el que disposa l’apartat 1 anterior, l’oficina gestora pot autoritzar
els usuaris d’alcohol perquè procedeixin a la depuració o recuperació, mitjançant
aparells aptes per a la producció d’alcohol de què disposin en els seus establiments,
de l’alcohol rebut ja utilitzat. Aquesta autorització, que ha de ser sol·licitada pels
interessats, està condicionada al compliment dels requisits següents:
a) Els aparells de producció d’alcohol i els dipòsits d’alcohol han de figurar
declarats pel titular de l’establiment en la memòria descriptiva de l’activitat i en la
memòria tècnica a què fan referència l’apartat 2 de l’article 40 i l’article 57 bis,
respectivament. En aquestes memòries s’ha de justificar específicament la
necessitat o conveniència de procedir a la depuració o recuperació de l’alcohol
rebut en relació amb els processos industrials que es duguin a terme en
l’establiment.
b) Els titulars dels establiments han de complir les exigències que recullen els
quatre primers apartats de l’article 81 i l’article 85. Igualment, han de presentar, en
substitució de la declaració de treball a què es refereix l’article 82, una declaració
anual d’obtenció i reutilització de l’alcohol depurat o regenerat. A sol·licitud
degudament justificada de l’interessat, l’oficina gestora pot eximir del compliment
d’alguna de les exigències que recullen els esmentats apartats de l’article 81.
c) Els usuaris d’alcohol totalment o parcialment desnaturalitzat han de
procedir a la desnaturalització, total o parcial, segons la naturalesa de l’alcohol de
partida, de l’alcohol que obtinguin com a conseqüència de les operacions de
depuració o recuperació, amb compliment de les normes de desnaturalització que
estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 73.
d) L’alcohol depurat o recuperat d’acord amb el que estableix aquest apartat
no es pot enviar a un altre establiment i s’ha de reutilitzar dins d’aquest en el procés
industrial declarat en relació amb la inscripció registral. Tractant-se d’alcohol
recuperat d’alcohol desnaturalitzat, la utilització d’aquell continua subjecta a les
prescripcions dels articles 74 o 75, segons que correspongui.
3. Les operacions de desalcoholització de cervesa, vi i begudes fermentades,
i productes intermedis, es regeixen pel que estableix l’article 56 bis.»
Vint-i-dos. Es modifica l’apartat 9 de l’article 105, que queda redactat de la manera
següent:
«9. Quan el biocarburant produït sigui alcohol etílic (bioetanol), i mentre
mantingui la seva identitat com a tal, és aplicable el que disposa l’apartat 2 de
l’article 108 bis.»
Vint-i-tres. Es modifiquen els apartats 1, 4 i 6 de l’article 108, i s’afegeix un apartat 7
a aquest article, que queden redactats de la manera següent:
«1. L’aplicació dels tipus reduïts establerts en els epígrafs 1.8, 1.10.1, 1.10.2,
1.12, 2.10 i 2.13 de l’article 50 de la Llei s’efectua en les mateixes condicions que
les previstes a l’article 106 anterior per a l’epígraf 1.4, amb les excepcions següents:
a) L’addició de marcadors només és exigible en relació amb el querosè,
d’acord amb el que estableix l’article 114. A aquests efectes, sota l’expressió
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‘‘querosè’’ s’inclou tant el querosè comprès a l’epígraf 1.12 com els olis mitjans
compresos a l’epígraf 2.10.
b) No és aplicable el que disposa l’article 106.3 i, a canvi, els detallistes han
de complir el que estableix l’apartat 2 d’aquest article.»
4. Perquè els subjectes passius puguin aplicar el tipus impositiu que estableix
l’epígraf 1.10.2, els consumidors finals estan obligats a comunicar als qui realitzin
els subministraments de gas natural a títol onerós en el supòsit previst en el
paràgraf primer de l’apartat 14 de l’article 7 de la Llei o, si s’escau, als titulars de
fàbriques, dipòsits fiscals o magatzems fiscals a través de les instal·lacions dels
quals s’efectuï el subministrament, amb anterioritat al fet que aquest es produeixi,
l’ús amb fins professionals del gas natural. Els consumidors finals també han
d’enviar una còpia d’aquesta comunicació a l’oficina gestora corresponent al
domicili on estigui ubicada la instal·lació en la qual es consumeixi el gas natural.
Qualsevol modificació de la destinació del gas natural que suposi un canvi del
tipus impositiu aplicable ha de ser objecte de comunicació al subjecte passiu i a
l’oficina gestora per qualsevol mitjà del qual quedi constància, sota la responsabilitat
exclusiva dels consumidors finals.
Mentre no tingui lloc una nova comunicació, s’ha de tenir en compte la
informació continguda en la comunicació inicial.»
6. Els subjectes passius han d’efectuar la rectificació de les quotes impositives
repercutides quan l’import d’aquestes, determinat en funció del percentatge
provisional comunicat pel consumidor final, no coincideixi amb l’import de les
quotes que s’haurien hagut de fer repercutir de conformitat amb el percentatge o la
quantitat definitiva utilitzada.
A aquests efectes, en els quatre primers mesos de cada any natural els
consumidors finals han de comunicar als subjectes passius i a l’oficina gestora el
percentatge definitiu de gas natural subjecte a cadascun dels tipus que estableixen
els epígrafs 1.10.1 i 1.10.2 de l’apartat 1 de l’article 50. Si en el termini dels quatre
mesos no es comunica als subjectes passius i a l’oficina gestora noves dades, es
considera que no s’ha produït cap variació respecte als percentatges a aplicar
sobre la quantitat subministrada de gas natural que s’ha d’utilitzar en la generació
d’electricitat i en la producció d’energia tèrmica útil.
La rectificació, l’han d’efectuar els subjectes passius una vegada que els sigui
comunicat el percentatge definitiu, i la regularització de la situació tributària s’ha de
fer en l’autoliquidació corresponent al període en el qual s’ha d’efectuar la
rectificació.»
«7. En els supòsits d’autoconsum de gas natural en unitats de cogeneració
incloses en instal·lacions registrades com a fàbriques i dipòsits fiscals, és aplicable,
mutatis mutandis, el procediment que descriuen els apartats anteriors d’aquest
article.»
Vint-i-quatre.

S’afegeix l’article 112 bis, que queda redactat de la manera següent:

«Article 112 bis. Devolució de l’impost suportat en l’adquisició de gas natural que
s’envia fora de l’àmbit territorial intern amb destinació a l’àmbit territorial de la
Unió Europea.
1. Sense perjudici del que estableix l’article 6, els empresaris que hagin
suportat l’impost en l’àmbit territorial intern en l’adquisició de gas natural i que sigui
enviat amb destinació a un altre Estat membre, poden sol·licitar la devolució de les
quotes satisfetes en l’àmbit territorial intern sempre que se n’acrediti el pagament.
2. Per a això han de presentar, a l’oficina gestora corresponent a cada
establiment des del qual s’ha efectuat el lliurament, una sol·licitud de devolució,
ajustada al model que aprovi el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
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comprensiva dels lliuraments pels quals s’hagi pagat l’impost en l’àmbit territorial
comunitari no intern, durant cada trimestre.
3. La sol·licitud s’ha de presentar dins dels vint primers dies del mes següent
al de finalització del trimestre natural i s’hi han d’anotar, per cada operació:
a) La data de sortida de l’expedició en virtut de la qual es fa el lliurament,
b) l’Estat membre de destinació,
c) el nom, els cognoms o la raó social i el domicili del destinatari, així com el
seu número d’identificació fiscal als efectes de l’IVA,
d) la quantitat de producte lliurat pel qual se sol·licita la devolució,
e) la data de recepció pel destinatari,
f) la data i referència del pagament de l’impost a l’Estat membre de destinació
o de la garantia del seu pagament,
g) la data i referència del pagament de l’impost en l’àmbit territorial intern, i
h) l’import de la devolució que se sol·licita.
4. La devolució de l’impost s’ha d’efectuar a qui hagi suportat les quotes de
l’impost. No obstant això, en el supòsit que l’empresari que hagi suportat l’impost
no coincideixi amb qui faci l’enviament del gas natural fora de l’àmbit territorial
intern, es pot efectuar la devolució a aquest últim sempre que el sol·licitant d’aquella
ho indiqui.
5. El procediment de devolució de quotes satisfetes per l’impost sobre
hidrocarburs en aquest supòsit té, per a la seva resolució, un termini màxim de sis
mesos comptat a partir de la data en què la sol·licitud tingui entrada a l’oficina
gestora.»
Vint-i-cinc. Es modifiquen les lletres ñ) i o) de l’apartat 2 de l’article 116, que queden
redactades de la manera següent:
«ñ) Emmagatzematges, sobre les existències mitjanes del trimestre, de
productes la tributació dels quals es produiria als tipus previstos en els següents
epígrafs de la tarifa 1a de l’impost:
Epígrafs 1.1, 1.2.1, 1.2.2 i 1.13: 0,95.
Epígrafs 1.11 i 1.12: 0,55.
Epígrafs 1.3, 1.4, 1.5, 1.14, 1.15, 1.16 i 1.17: 0,35.
Epígrafs 1.6, 1.8, 1.9, 1.10.1 i 1.10.2: 2,05.
o) Càrrega, transport i descàrrega de productes la tributació dels quals es
produiria als tipus previstos en els epígrafs següents de la tarifa 1a de l’impost:
Epígrafs 1.1, 1.2.1, 1.2.2 i 1.13: 1,0.
Epígrafs 1.11 i 1.12: 0,6.
Epígrafs 1.3, 1.4, 1.5, 1.14, 1.15, 1.16 i 1.17: 0,4.
Epígrafs 1.6, 1.8, 1.9,1.10.1 i 1.10.2: 2,1.»
Vint-i-sis. Es modifica la lletra c) de l’apartat 3 de l’article 116 bis, que queda
redactada de la manera següent:
«c) La situació fiscal en què els productes no sensibles o el gas natural es
puguin trobar en cada moment (règim suspensiu, o impost meritat amb aplicació
d’exempcions o sense) s’acredita pels mitjans de prova admissibles en dret,
especialment per la documentació d’índole comercial relativa a aquells de què es
tracti i per la condició fiscal que, si s’escau, tingui l’establiment en què es trobin o
des del qual hagin estat expedits i al qual hagin d’anar anar destinats.»
Vint-i-set. Es deroga l’article 119.
Vint-i-vuit. Es deroguen els apartats 5 i 8 de l’article 121.
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Vint-i-nou. Es deroga el capítol IX del títol I.
Trenta. Es modifica l’article 135, que queda redactat de la manera següent:
«Article 135.

Reconeixement previ de supòsits de no-subjecció i d’exempció.

L’aplicació dels supòsits de no-subjecció a què es refereixen els números 9è) i
10è) de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 65 de la Llei i dels supòsits d’exempció
a què es refereixen les lletres a), b), c), d), f), g), h), k), m) i ñ) de l’apartat 1 de
l’article 66 de la Llei, està condicionada al seu reconeixement previ per
l’Administració tributària de conformitat amb el que disposa aquest títol. La
matriculació definitiva del mitjà de transport està condicionada a l’acreditació davant
l’òrgan competent en matèria de matriculació de l’esmentat reconeixement previ de
l’Administració tributària.»
Trenta-u. Es modifica l’article 136, que queda redactat de la manera següent:
«Article 136.

Sol·licitud de reconeixement previ.

Als efectes del que disposa l’article anterior, les persones o entitats a nom de
les quals es pretengui efectuar la primera matriculació definitiva del mitjà de
transport o a les quals es refereix la disposició addicional primera de la Llei, han de
presentar, amb anterioritat, davant la delegació o administració de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària corresponent al seu domicili fiscal, un escrit, subjecte al
model que determini el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, pel qual
sol·licitin l’aplicació d’aquests supòsits. En aquest escrit s’hi ha de fer constar, com
a mínim, el nom, el número d’identificació fiscal i el domicili fiscal del sol·licitant, la
classe, la marca i el model del mitjà de transport i el supòsit de no-subjecció o
d’exempció el reconeixement del qual se sol·licita.»
Trenta-dos. S’afegeixen les lletres d) i e) a l’apartat 1 de l’article 137, que queden
redactades de la manera següent:
«d) Quan es tracti dels vehicles a què es refereix la lletra f) de l’apartat 1 de
l’article 66 de la Llei, la còpia del contracte laboral que justifica l’aplicació de
l’exempció.
e) Quan es tracti dels mitjans de transport a què es refereix la lletra ñ) de
l’apartat 1 de l’article 66 de la Llei, la còpia del contracte d’arrendament del mitjà de
transport que acrediti la durada d’aquest i que justifica l’aplicació de l’exempció.»
Trenta-tres. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 138, que queden redactats
de la manera següent:
«1. Els obligats a presentar les autoliquidacions i les declaracions anuals
d’operacions a què es refereix l’article 140 han de sol·licitar la inscripció en el
registre territorial corresponent a l’oficina gestora d’impostos especials del lloc on
radiqui l’establiment corresponent.
Als efectes indicats s’entén per establiment, quan es tracti d’adquirents de
producte comunitari i de revenedors d’aquest producte, el lloc de consum de carbó
o del seu emmagatzematge, respectivament. En el supòsit que els revenedors no
posseeixin instal·lacions d’emmagatzematge de producte té la consideració
d’establiment el seu domicili fiscal. En el cas de productors o extractors de carbó,
s’entén per establiment la unitat de producció, constituïda pel conjunt dels llocs
d’extracció de carbó i de les infraestructures que els donen servei, subterrànies o a
cel obert, que poden produir carbó brut de forma independent d’altres unitats.
2. Una vegada efectuada la inscripció, l’oficina gestora a la qual es refereix
l’article 1.9 d’aquest Reglament ha de lliurar a l’interessat una targeta identificativa
de la inscripció, subjecta al model que aprovi el ministre d’Hisenda i Administracions
Públiques, en què ha de constar el “codi d’activitat del carbó” (CAC) al qual es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 307

Dissabte 20 de desembre de 2014

Secc. I. Pàg. 12

refereix l’apartat següent, que s’ha de consignar a les autoliquidacions i a les
declaracions anuals d’operacions.»
Trenta-quatre. Es modifica l’article 140, que queda redactat de la manera següent:
«Article 140.

Liquidació i pagament de l’impost.

1. Llevat dels casos d’importació, els subjectes passius de l’impost especial
sobre el carbó estan obligats a presentar una autoliquidació comprensiva de les
quotes meritades dins dels terminis que s’indiquen a l’apartat 3, així com a efectuar,
simultàniament, el pagament de les quotes líquides.
No és necessari presentar autoliquidacions quan en el període de liquidació de
què es tracti no resultin quotes a ingressar.
2. La presentació de l’autoliquidació i, si s’escau, el pagament simultani del
deute tributari s’ha de fer, amb caràcter general, per cadascun dels establiments o
llocs de recepció, en una entitat col·laboradora situada dins l’àmbit territorial de la
unitat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en l’esfera territorial,
competent en matèria de gestió de l’impost, corresponent al seu domicili fiscal.
3. El període de liquidació i el termini per presentar l’autoliquidació i, si
s’escau, ingrés simultani de les quotes són els següents:
Període de liquidació: un trimestre natural.
Termini: els 20 primers dies naturals següents a aquell en què finalitza el
trimestre en el qual s’hagin produït les meritacions.
4. Els models d’autoliquidacions o, si s’escau, els mitjans i procediments
electrònics, informàtics o telemàtics que les puguin substituir per a la determinació i
l’ingrés del deute tributari, els aprova el ministre d’Hisenda i Administracions
Públiques.
5. A més, els subjectes passius estan obligats a presentar una declaració
anual que comprengui les operacions realitzades dins de cada exercici, fins i tot
quan només tinguin existències, en els casos i d’acord amb els models o
procediments que estableixi el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques.»
Trenta-cinc.

S’afegeix el títol IV, que queda redactat de la manera següent:
«TÍTOL IV
Impost especial sobre l’electricitat

Article 142.

Conceptes i definicions.

Als efectes d’aquest impost s’entén per:
1. Llei: la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials.
2. Oficina gestora: l’òrgan que, d’acord amb les normes d’estructura orgànica
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sigui competent en matèria
d’impostos especials.
Article 143.

Procediment per a l’aplicació de determinades exempcions.

1. Per a l’aplicació de les exempcions en el marc de les relacions
internacionals a què es refereixen els números 1, 2 i 4 de l’article 94 de la Llei, els
interessats han de presentar davant el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació
una sol·licitud comprensiva de l’electricitat, expressada en quilowatts hora (kWh),
que necessiten que els sigui subministrada a l’empara de l’exempció. Les
sol·licituds poden incloure els consums d’un any o els corresponents al període
d’aplicació del benefici, si aquest és menor. L’esmentat departament ministerial,
una vegada comprovat el compliment de les condicions que fixen els respectius
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convenis internacionals, inclòs, si s’escau, el de la reciprocitat, trasllada la sol·licitud
a l’oficina gestora per a la seva resolució. L’oficina gestora expedeix, si s’escau,
l’autorització per a l’aplicació de l’exempció respecte al subministrament d’energia
elèctrica que es consideri adequat a les necessitats de consum justificades.
Quan es produeixi un augment sobrevingut, degudament justificat, de les
necessitats de consum en funció de les quals es va expedir l’autorització per a
l’aplicació de l’exempció, l’oficina gestora pot ampliar l’autorització en la quantia
corresponent a l’esmentat augment.
Sense perjudici del que s’ha establert anteriorment, l’aplicació de les
exempcions a què es refereixen els números 1 i 2 de l’article 94 de la Llei s’ha
d’efectuar d’acord amb el que preveu el Reial decret 3485/2000, de 29 de
desembre, sobre franquícies i exempcions en règim diplomàtic, consular i
d’organismes internacionals, i de modificació del Reglament general de vehicles,
aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.
2. En el supòsit de l’exempció relativa a l’electricitat subministrada a les
Forces Armades a què es refereix el número 3 de l’esmentat article 94 de la Llei, el
procediment per a l’aplicació del benefici s’inicia amb la petició al Ministeri de
Defensa de l’acreditació del compliment de les condicions que fixen els respectius
convenis internacionals subscrits per Espanya. Una vegada obtinguda aquesta
acreditació, el beneficiari de l’exempció ha de sol·licitar la seva aplicació a l’oficina
gestora. En aquesta sol·licitud, a la qual s’ha d’adjuntar l’acreditació esmentada,
s’ha d’indicar la quantitat d’energia elèctrica, expressada en quilowatts hora (kWh),
que es necessita que sigui subministrada a l’empara de l’exempció, d’acord amb
les necessitats previstes. L’oficina gestora expedeix, si s’escau, l’autorització per a
l’aplicació de l’exempció respecte al subministrament d’energia elèctrica que es
consideri adequat a les necessitats de consum justificades.
Quan es produeixi un augment sobrevingut, degudament justificat, de les
necessitats de consum en funció de les quals es va expedir l’autorització per a
l’aplicació de l’exempció, l’oficina gestora pot ampliar l’autorització en la quantia
corresponent a l’esmentat augment.
Article 144. Obligació de rectificar les dades del subministrament en el gaudi
d’exempcions.
Els dos primers mesos de cada any natural, els consumidors han de comunicar
als contribuents i a l’oficina gestora la quantitat d’energia efectivament consumida
durant l’any natural anterior que s’ha beneficiat, atès que no tenien les dades
exactes en el moment de fer el subministrament, d’alguna de les exempcions que
preveu la Llei.
Els contribuents han de fer la rectificació de les quotes impositives repercutides
quan l’import d’aquestes, determinat en funció de les dades comunicades, no
coincideixi amb el de les quotes que s’haurien hagut de fer repercutir d’acord amb
l’energia efectivament utilitzada en les activitats que generen el dret a l’exempció.
La rectificació l’han de fer els contribuents una vegada que els sigui comunicada
la quantitat definitiva d’electricitat amb dret a l’exempció, i la regularització de la
situació tributària s’ha de fer en l’autoliquidació corresponent al període en què s’ha
d’efectuar aquesta rectificació.
Article 145.

Procediment per a l’aplicació de la reducció de la base imposable.

1. Per aplicar la reducció que estableix l’article 98 de la Llei, els titulars dels
establiments on es duguin a terme les activitats amb dret a la reducció han de
presentar a l’oficina gestora corresponent al lloc d’ubicació de cada establiment
una comunicació per cadascuna de les activitats que compleixen els requisits per
poder gaudir de l’esmentat benefici fiscal.
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El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques pot establir el model i la resta
de requisits per a la presentació de la comunicació a què es refereix el paràgraf
anterior.
Quan l’electricitat subministrada per a regs agrícoles es faci a través de
contractes el titular dels quals sigui una comunitat de regants, aquesta és qui ha de
fer la comunicació per beneficiar-se de la reducció. La comunicació s’ha de
presentar a l’oficina gestora on radiqui el domicili fiscal de la comunitat de regants.
En el supòsit que l’establiment no disposi de punts de subministrament
individualitzats per activitats, en la comunicació s’ha d’indicar el percentatge
d’energia elèctrica que ha de ser consumida en cada subministrament en l’activitat
que compleix els requisits per a la reducció.
2. Una vegada rebuda la comunicació, l’oficina gestora ha d’expedir la targeta
d’inscripció en el registre territorial que ha de ser exhibida al subministrador de
l’electricitat perquè aquest pugui efectuar el subministrament amb la reducció
corresponent.
3. En els dos primers mesos de cada any natural, els beneficiaris de la
reducció han de comunicar als contribuents i a l’oficina gestora la quantitat d’energia
efectivament consumida o, si s’escau, el percentatge definitiu de l’electricitat
consumida amb dret a la reducció durant l’any natural anterior. Aquest percentatge
definitiu és el que s’ha de tenir en compte per als nous subministraments. Si en el
termini dels dos primers mesos de cada any natural no es comuniquen a l’oficina
gestora i als contribuents noves dades, es considera que no s’ha produït cap
variació respecte de les dades comunicades inicialment.
Els contribuents han de fer la rectificació de les quotes impositives repercutides
quan l’import d’aquestes, determinat en funció de les dades comunicades, no
coincideixi amb l’import de les quotes que s’haurien hagut de fer repercutir d’acord
amb l’energia efectivament utilitzada en les activitats que generen el dret a la
reducció.
La rectificació l’han de fer els contribuents una vegada que els sigui comunicat
el percentatge o la quantitat definitiva, i la regularització de la situació tributària s’ha
de fer en l’autoliquidació corresponent al període en què s’ha d’efectuar aquesta
rectificació.
4. En els supòsits de rescissió del contracte de subministrament d’energia
elèctrica amb un subministrador, durant el mes següent a aquesta rescissió el
consumidor final li ha de comunicar la quantitat d’energia efectivament consumida
o, si s’escau, el percentatge definitiu de l’electricitat consumida amb dret a la
reducció fins al moment de la rescissió.
Si escau, el subministrador ha de fer la rectificació de les quotes impositives
repercutides en funció de les dades definitives una vegada que aquestes li siguin
comunicades. La regularització de la situació tributària s’ha de fer en l’autoliquidació
corresponent al període en què s’ha de fer aquesta rectificació.
5. Quan es facin subministraments directes d’electricitat les regularitzacions
que correspongui efectuar, de conformitat amb el que assenyalen els apartats
anteriors, s’han de fer en proporció a l’import de les adquisicions fetes pels agents
intervinents en cada tram horari en funció de les dades que proporcioni l’operador
de mercat.
6. Quan es deixin de complir els requisits que donen lloc a l’aplicació de la
reducció o es produeixi qualsevol altra circumstància excepcional en virtut de la
qual no es pugui aplicar l’esmentat benefici fiscal, en el termini d’un mes des de
l’incompliment d’aquests requisits o, si s’escau, des de la producció de les
circumstàncies excepcionals, aquests fets s’han de posar en coneixement de
l’oficina gestora i del subministrador de l’electricitat per qualsevol mitjà del qual
quedi constància.
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A aquests efectes, es considera una circumstància excepcional la que comporti
durant més de tres mesos consecutius un augment o disminució en més del 10 per
cent en l’últim percentatge de consum comunicat.
Article 146.

Inscripció en el registre territorial.

1. Els obligats a sol·licitar la inscripció en el registre territorial, d’acord amb el
que estableix l’article 102.2 de la Llei i, si s’escau, les comunitats de regants, han
de figurar d’alta en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors en l’epígraf
corresponent a l’activitat a dur a terme així com estar al corrent, juntament amb els
seus administradors de fet o de dret, en el compliment de les seves obligacions
tributàries.
2. L’incompliment de les normes, limitacions i condicions que estableixen la
Llei i aquest Reglament dóna lloc a la revocació de la inscripció en el registre
territorial. L’expedient de revocació el tramita l’oficina gestora corresponent al
registre territorial en què estigui inscrit l’establiment o, si s’escau, l’òrgan que va
atorgar la inscripció.
Una vegada incoat l’expedient de revocació, el delegat de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària pot acordar la baixa provisional en el registre territorial de
l’oficina gestora, previ informe de l’òrgan proponent.
3. Qualsevol modificació ulterior de les dades consignades a la sol·licitud o
que figurin a la documentació aportada s’ha de comunicar a l’oficina gestora.
4. Una vegada feta 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 de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en la qual hi ha de constar
el “codi d’identificació de l’electricitat” (CIE), que s’ha de consignar en les
autoliquidacions i la resta de declaracions que s’hagin de presentar per aquest
impost.
Article 147.

Liquidació i pagament de l’impost.

1. Els contribuents i altres obligats tributaris per aquest impost estan obligats
a presentar les autoliquidacions corresponents, així com a efectuar, simultàniament,
el pagament del deute tributari.
El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques ha d’establir el procediment
per a la presentació de les autoliquidacions a què es refereix el paràgraf anterior.
2. La presentació de l’autoliquidació tributària i, si s’escau, el pagament
simultani del deute tributari l’ha de fer, amb caràcter general, cadascun dels
establiments o, si s’escau, llocs de recepció. L’oficina gestora pot autoritzar als
contribuents la centralització de la presentació de les autoliquidacions i l’ingrés
simultani del deute tributari mitjançant la presentació d’una única autoliquidació
tributària en una entitat col·laboradora autoritzada.
3. El període de liquidació és el corresponent a cada trimestre natural; llevat
que es tracti de contribuents el període de liquidació dels quals en l’àmbit de
l’impost sobre el valor afegit seria, atenent el seu volum d’operacions o altres
circumstàncies que preveu la normativa d’aquest impost, mensual, cas en què
també és mensual el període de liquidació d’aquest impost, o que es tracti d’un
supòsit dels que estableix l’apartat 3 de l’article 96 de la Llei, cas en què és el
corresponent a l’any natural anterior.
La presentació de l’autoliquidació corresponent s’ha de fer durant els primers
vint dies naturals següents al període de liquidació que correspongui.
Els contribuents a què es refereix l’article 96.3 de la Llei han de presentar
l’autoliquidació en el termini dels vint primers dies naturals del mes d’abril.
4. Els contribuents per l’energia elèctrica subministrada o consumida han de
presentar una declaració informativa periòdica. La declaració informativa periòdica
s’ha de presentar amb el contingut, en el lloc, la forma, els terminis, i el model que
estableixi el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques.»
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Article segon. Modificació del Reglament de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle, aprovat pel Reial decret 1042/2013, de 27 de desembre.
El Reglament de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, aprovat pel
Reial decret 1042/2013, de 27 de desembre, queda modificat de la manera següent:
U.

Es modifica l’article 1, que queda redactat de la manera següent:
«Article 1.

Conceptes i definicions.

Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per:
1. Destrucció: operació d’eliminació D10, incineració en terra, que conté
l’annex I de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
2. Gestor de residus: la persona o entitat que dugui a terme qualsevol de les
operacions que componen la gestió de residus de gasos 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.
3. Oficina gestora: l’òrgan que, d’acord amb les normes d’estructura orgànica
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sigui competent en matèria de
gestió de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle.»
Dos. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 2, que queden redactats de la
manera següent:
«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 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.
Així mateix, estan obligats a inscriure’s en el registre territorial els importadors i
adquirents intracomunitaris dels gasos fluorats d’efecte d’hivernacle objecte de
l’impost continguts en els productes a què fa referència la lletra c) del número 1 de
l’apartat sis de la Llei.
2. Amb caràcter general les persones o entitats que resultin 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 d’una breu memòria descriptiva de
l’activitat que es pretén exercir en relació amb la inscripció que se sol·licita i, 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, de 16 de juny, pel qual es regula la comercialització i manipulació
de gasos fluorats basats en aquests, així com la certificació dels professionals que
els utilitzen i la resta de normativa sectorial que sigui procedent.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 307

Dissabte 20 de desembre de 2014

Secc. I. Pàg. 17

c) En el cas de gestors de residus, la documentació acreditativa de la
inscripció 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.»
Tres. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4, que queda redactat de la manera següent:
«1. Les persones o entitats a què fa referència l’apartat 1 de l’article 2 d’aquest
Reglament 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.»
Quatre.
següent:

Es modifica l’apartat 3 de l’article 5, que queda redactat de la manera

«3. Les declaracions s’han de presentar durant els trenta primers dies naturals
del mes de març en relació amb les operacions de l’any natural anterior.»
Cinc.

Es modifica l’article 8, que queda redactat de la manera següent:

«Article 8. Autoliquidacions.
Els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació corresponent, fins i
tot per als períodes impositius en què resulti quota zero. Si s’escau, han de
determinar i ingressar el deute tributari en el lloc, la forma i els terminis que
estableixi el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques.»
Sis. Es deroga l’article 16.
Set. S’afegeix el capítol VI, que queda redactat de la manera següent:
«CAPÍTOL VI
Normes particulars d’inscripció en el registre territorial
Article 21. Altes i baixes en el registre territorial.
1. Els revenedors que estiguin donats d’alta en el registre territorial de l’impost
sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle i optin per operar com a consumidors
finals s’han de donar de baixa en aquest registre. La sol·licitud de baixa s’ha de
presentar el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural següent i produeix
efectes a partir de l’u de gener de l’any següent, i queda condicionada al compliment
durant l’esmentat mes de gener de les obligacions següents:
a) Confecció d’un inventari a data 31 de desembre comprensiu de les
existències dels gasos objecte de l’impost de les quals sigui titular en aquesta data.
L’inventari, degudament signat pel seu titular, s’ha de presentar a l’oficina gestora.
b) Presentació d’una autoliquidació comprensiva de les quotes meritades
derivades de les existències a 31 de desembre. Aquestes quotes s’han de calcular
tenint en compte els tipus impositius vigents l’any natural següent.
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2. Els consumidors finals que decideixin operar com a revenedors als efectes
de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle s’han d’inscriure en el
registre territorial de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle en els
termes establerts reglamentàriament. La sol·licitud d’inscripció s’ha de presentar el
mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural següent i produeix efectes a
partir de l’u de gener de l’any següent, i queda condicionada al compliment durant
l’esmentat mes de gener de les obligacions següents:
Confecció d’un inventari a data 31 de desembre comprensiu de les existències
dels gasos objecte de l’impost de les quals sigui titular en aquesta data. L’inventari,
degudament signat pel seu titular, s’ha de presentar a l’oficina gestora.
Addicionalment poden presentar una sol·licitud d’una devolució comprensiva
de les quotes suportades derivades de les existències a 31 de desembre.»
Article 22.

Inici de l’activitat. Termini d’inscripció en el registre territorial.

Les persones o entitats que es donin d’alta mitjançant la corresponent
declaració censal en alguna activitat que impliqui la utilització de gasos fluorats
objecte de l’impost i que s’hagin d’inscriure en el registre territorial que preveu
l’article 2 d’aquest, han de presentar la sol·licitud oportuna en el termini d’un mes
des de la presentació de l’esmentada declaració censal.»
Vuit. Es modifica la disposició transitòria segona, que queda redactada de la manera
següent:
«Disposició transitòria segona. Tipus impositius dels gasos fluorats que es
destinin a produir poliuretà o s’importin o adquireixin en poliuretà ja fabricat.
L’aplicació dels tipus impositius que estableix l’apartat dinou de l’article 5 de 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, 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 primera.
industrials.

Recuperació d’alcohol en determinats processos

Els titulars d’establiments industrials i de laboratoris que es vulguin acollir al
procediment que regula l’article 85 bis del Reglament dels impostos especials, aprovat pel
Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, han de sol·licitar l’autorització oportuna de l’oficina
gestora en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del present Reial decret, i
aquesta autorització, en el cas de ser concedida, produeix efectes des de la seva entrada
en vigor.
Disposició transitòria segona. Termini d’inscripció per als importadors i adquirents
intracomunitaris de determinats productes.
Els importadors i adquirents intracomunitaris dels productes als quals fa referència la
lletra c) del número 1 de l’apartat sis de l’article 5 de 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, han de presentar l’oportuna sol·licitud
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d’inscripció en el registre territorial en el termini de dos mesos des de la publicació
d’aquest Reial decret.
Disposició transitòria tercera. Altes i baixes en el registre territorial de l’impost sobre
els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle durant l’any 2015.
Per a l’any 2015, les sol·licituds d’alta o baixa en el registre territorial de l’impost sobre
els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle s’han de presentar durant el mes natural següent
a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
Addicionalment, l’any 2015, la documentació a aportar durant el mes de gener a la
qual fa referència l’article 21 del Reglament de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle, aprovat pel Reial decret 1042/2013, de 27 de desembre, això és, l’inventari,
o, si s’escau, l’autoliquidació o sol·licitud de devolució, segons que correspongui, s’ha de
presentar durant el segon mes natural següent a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
Disposició final primera. Modificació del Reglament de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març.
Es modifica la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 75 del Reglament de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, que
queda redactada de la manera següent:
«a) Les rendes exemptes i les dietes i despeses de viatge exceptuades de
gravamen.»
Disposició final segona. Títol competencial.
Aquest Reial decret s’aprova a l’empara del que disposa l’article 149.1.14.a de la
Constitució.
Disposició final tercera. Desplegament reglamentari.
S’habilita el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques perquè, en l’àmbit de les
seves competències, dicti les disposicions reglamentàries necessàries per al
desplegament d’aquest Reial decret.
Disposició final quarta. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener de 2015.
Madrid, 19 de desembre de 2014.
FELIPE R.
El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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