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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
15713 Llei 10/2017, de 28 de desembre, 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.

FELIPE VI

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:

PREÀMBUL

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, totes dues administracions han de procedir, de comú 
acord i utilitzant el mateix procediment seguit per aprovar-lo, a l’adaptació pertinent del 
Concert econòmic a les modificacions que s’han 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.

Després de la modificació de 2007, la 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, va incorporar la concertació de diversos tributs de titularitat 
estatal creats en el període 2011-2013, així com una sèrie d’adaptacions amb l’objecte 
d’adequar-la a les reformes del sistema tributari produïdes en el període 2008-2014 i 
modificacions en aspectes institucionals d’aquell.

Des de la modificació efectuada el 2014 s’han introduït altres novetats en l’ordenament 
tributari que fan necessària l’adequació del Concert, tal com exigeix la seva disposició 
addicional segona.

Per això, en primer lloc s’ha adaptat el Concert a diversos canvis legislatius que s’han 
produït en la normativa estatal i que estaven pendents d’incorporar-se en el Concert. S’ha 
acordat l’actualització, entre d’altres, dels preceptes relatius a grups fiscals, a l’impost 
sobre l’electricitat i a l’opció dels no residents per tributar per l’IRPF, així com l’adaptació 
de la regulació del delicte fiscal d’acord amb el nou règim que estableix el Codi penal.

Així mateix, s’ha acordat la concertació de l’impost sobre el valor de l’extracció del gas, 
petroli i condensats, creat per la Llei 8/2015, de 21 de maig, per la qual es modifica la 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i per la qual es regulen determinades 
mesures tributàries i no tributàries amb relació a l’exploració, la investigació i l’explotació 
d’hidrocarburs.

Pel que fa a l’impost sobre successions i donacions, s’atribueix a les diputacions forals 
l’exacció de l’impost meritat en les adquisicions efectuades per contribuents residents a 
l’estranger quan la major part del valor conjunt dels béns i drets transmesos correspongui 
als situats al País Basc, així com en les successions de causants no residents en territori 
espanyol quan l’hereu resideixi al País Basc i en les donacions a residents al País Basc 
d’immobles situats a l’estranger. Així mateix, es modifica la regla de l’article 25.Dos, en 
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virtut de la qual les diputacions forals han d’aplicar la normativa de territori comú no ja 
quan el causant o donatari hagi adquirit la residència al País Basc amb menys de cinc 
anys d’antelació a la data de meritació de l’impost, sinó quan hagi romàs en territori comú 
més dies del període dels cinc anys immediats anteriors, comptats de data a data, a la 
meritació de l’impost.

Quant a la tributació dels grups fiscals, s’estableix que cal atendre la proporció de 
volum d’operacions del grup a l’efecte de l’exacció de les retencions en els casos a què es 
refereix el segon paràgraf de la lletra c) de l’article 7.U, el segon paràgraf de la lletra a) de 
l’article 9.U i el segon paràgraf de l’article 23.Dos del Concert.

D’altra banda, s’han introduït millores en la gestió tributària i en la coordinació entre 
administracions: s’ha establert, entre altres mesures, un nou procediment per regularitzar 
les quotes retornades d’IVA corresponents a períodes de liquidació anteriors al moment en 
què s’iniciï la realització habitual de les operacions del contribuent; s’han acordat les regles 
per assignar i revocar el NIF; s’ha regulat la col·laboració entre administracions amb relació 
a les actuacions de comprovació i investigació i d’obtenció d’informació amb vista a 
l’exacció dels tributs, i s’han introduït noves regles de coordinació de competències 
exaccionadores i inspectores entre administracions, en supòsits de regularització 
d’operacions entre persones o entitats vinculades i de qualificació d’operacions de manera 
diferent a com les hagi declarat el contribuent, quan això impliqui modificar les quotes 
suportades o repercutides en els impostos indirectes en què s’hagi establert el mecanisme 
de repercussió.

Igualment, s’ha acordat modificar els preceptes reguladors dels punts de connexió en 
diversos impostos.

Així, en l’impost sobre la renda de les persones físiques es modifica la regla d’exacció 
de les retencions i els ingressos a compte per rendiments de treball quan els treballs o 
serveis es prestin tant en territori basc com en territori comú, i es dóna prioritat a l’aplicació 
del criteri del centre de treball. Així mateix, s’aplica aquest mateix criteri quan els treballs o 
serveis es prestin a l’estranger o a bord de vaixells, embarcacions, artefactes navals o 
plataformes fixes en el mar i en els casos de teletreball, supòsits aquests últims que no 
recollia la redacció actual del Concert. També s’actualitza la regla que estableix l’article 7.
Dos relativa a l’ingrés de retencions corresponents a retribucions satisfetes a funcionaris i 
empleats del sector públic estatal.

En l’impost sobre societats i l’impost sobre el valor afegit s’actualitza, passant de 7 
a 10 milions d’euros, la xifra llindar de volum d’operacions a què es refereixen els 
articles 14, 15, 19 i 27 del Concert, que serveix per delimitar la competència per a l’exacció 
i la comprovació d’aquests impostos així com, en el cas de l’impost sobre societats, també 
la normativa aplicable. Addicionalment, s’atribueix a la hisenda foral en tots dos impostos 
la competència inspectora, i en l’impost sobre societats també l’aplicació de la normativa 
foral, sobre els subjectes passius amb domicili fiscal en territori comú i que tinguin un 
volum d’operacions en l’exercici anterior que sigui superior a 10 milions d’euros, sempre 
que hagin efectuat al País Basc el 75 per cent o més de les seves operacions en l’exercici 
esmentat. Aquesta última regla s’aplica amb un percentatge diferent a les entitats acollides 
al règim especial de grups d’entitats, que s’han de subjectar a la competència inspectora 
i, si s’escau, a la normativa foral, en aquest supòsit únicament quan hagin efectuat al País 
Basc totes les seves operacions en l’exercici anterior. Aquestes modificacions són 
aplicables als períodes impositius o de liquidació que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

En l’àmbit de l’impost sobre la renda de no residents, es modifica la regla aplicable en 
els supòsits que preveu la lletra b) de l’article 22.Quatre per a l’exacció i devolució a 
no residents sense establiment permanent, que passa de determinar-se segons el domicili 
fiscal de la persona que presenta la liquidació en representació del no resident a 
determinar-se segons l’administració que exerceixi la competència inspectora sobre el 
representant en qüestió. Així mateix, es regula un punt de connexió específic per a 
l’exacció a no residents sense establiment permanent del gravamen especial sobre els 
premis de determinades loteries i apostes.
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D’altra banda, s’han introduït millores tècniques en la regulació dels punts de connexió 
d’algunes figures tributàries. Així, en l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, 
s’especifica el punt de connexió aplicable als dipòsits mantinguts mitjançant sistemes de 
comercialització no presencials i d’altres no susceptibles de territorialització; en l’impost 
especial sobre determinats mitjans de transport es vincula l’exacció de l’impost al domicili 
fiscal de la persona física o jurídica que executi el fet imposable, i en l’impost sobre 
activitats de joc es preveu un punt de connexió específic per a les modalitats de joc en les 
quals no sigui exigible identificar la residència del jugador.

Amb relació a la Junta Arbitral que preveu l’article 65 del Concert econòmic, es regula 
un procediment abreujat mitjançant el qual s’han de substanciar les qüestions que 
preveuen la lletra b) de l’article 64 i l’article 47 ter.Tres del Concert. Així mateix, s’habilita la 
possibilitat de resoldre conflictes mitjançant un procediment d’extensió d’efectes i es regula 
l’incident d’execució.

Finalment, pel que fa a la Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa que preveu 
l’article 63, se li atribueix competència per resoldre sobre les observacions que plantegi 
alguna de les administracions amb relació als procediments de coordinació de 
competències exaccionadores i inspectores en supòsits de regularització d’operacions 
entre persones o entitats vinculades i de qualificació d’operacions previstos a l’article 47 ter.

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 derogatòria única.

U. Queda derogada la disposició transitòria desena del Concert econòmic amb la 
Comunitat Autònoma del País Basc aprovat per la Llei 12/2002, de 23 de maig.

Dos. Queden derogades totes les normes del mateix rang o de rang inferior en allò 
que contradiguin o s’oposin al que estableix 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».

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la 
facin complir.

Madrid, 28 de desembre de 2017.

FELIPE 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 set, nou, deu, catorze, 
quinze, dinou, vint, vint-i-u, vint-i-dos, vint-i-tres, vint-i-tres ter, vint-i-cinc, vint-i-set, vint-i-
nou, trenta-u, trenta-tres, trenta-sis, quaranta-quatre, quaranta-cinc, seixanta-quatre, i la 
disposició transitòria primera, en l’addició dels articles vint-i-tres sexies, quaranta-set bis, 
quaranta-set ter i seixanta-vuit, i en la supressió de la disposició transitòria desena.

«Article 7. Retencions i ingressos a compte per rendiments del treball.

U. Les retencions i els ingressos a compte per rendiments del treball els ha 
d’exigir, de conformitat amb la seva normativa respectiva, la diputació foral 
competent per raó del territori quan corresponguin als que s’assenyalen a 
continuació:

a) Els procedents de treballs o serveis que es prestin en el País Basc.
En el supòsit en què els treballs o serveis es prestin en territori comú i basc o no 

es pugui determinar el lloc on es portin a terme els treballs o serveis, s’ha de 
considerar que els treballs o serveis es presten en el territori en què s’ubiqui el 
centre de treball al qual estigui adscrita la persona treballadora.

Així mateix, en el cas de teletreball i en els supòsits en què els treballs o serveis 
es prestin en l’estranger, o en vaixells, embarcacions, artefactes navals o 
plataformes fixes en el mar, s’han d’entendre com a prestats en el centre de treball 
al qual estigui adscrita la persona treballadora.

b) Els procedents de pensions, havers passius i prestacions percebudes dels 
règims públics de la Seguretat Social i classes passives, l’Institut Nacional 
d’Ocupació, monts de pietat, mutualitats, fons de promoció d’ocupació, plans de 
pensions, entitats de previsió social voluntària, així com les prestacions passives 
d’empreses i altres entitats, quan el perceptor tingui la residència habitual al País 
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 i 
d’altres òrgans representatius, quan l’entitat pagadora tingui el domicili fiscal al País 
Basc.

En el cas d’entitats que siguin subjectes passius de l’impost sobre societats 
exigible per l’Estat i les diputacions forals, les retencions corresponen a totes dues 
administracions en proporció al volum d’operacions realitzat en cada territori. A 
aquests efectes, s’aplica la proporció determinada en l’última declaració-liquidació 
efectuada per l’impost sobre societats. Aquestes retencions s’han d’exigir d’acord 
amb la normativa foral o comuna segons si a l’entitat pagadora li és aplicable la 
normativa foral o comuna de l’impost sobre societats, i la inspecció l’han de dur a 
terme els òrgans de l’administració que correspongui per aplicació d’aquest mateix 
criteri. No obstant això, les normes relatives al lloc, la forma i el termini de presentació 
de les declaracions-liquidacions corresponents han de ser les que estableixi 
l’administració competent per a la seva exacció.

Dos. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, corresponen a 
l’Administració de l’Estat les retencions relatives a les retribucions, tant actives com 
passives, incloses les pensions generades per una persona diferent del perceptor, 
satisfetes per aquella als funcionaris i empleats en règim de contractació laboral o 
administrativa de l’Estat.

S’exceptuen del que disposa el paràgraf anterior els funcionaris i empleats dels 
organismes autònoms i les entitats públiques empresarials, societats mercantils 
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estatals, consorcis d’adscripció estatal, fundacions estatals, universitats públiques 
no transferides, autoritats portuàries dels ports que es troben en territori basc.»

«Article 9. Retencions i ingressos a compte per rendiments de capital mobiliari.

U. Les retencions i els ingressos a compte per rendiments del capital mobiliari 
els ha d’exigir, d’acord amb la normativa respectiva, l’Administració de l’Estat o la 
diputació foral competent, d’acord amb les normes següents:

Primera. La diputació foral competent per raó del territori ha d’exigir les 
corresponents a:

a) Rendiments obtinguts per la participació en fons propis de qualsevol entitat, 
així com els interessos i altres contraprestacions d’obligacions i títols similars, quan 
aquests rendiments siguin satisfets per entitats que tributin exclusivament per 
l’impost sobre societats en el País Basc.

En el cas de subjectes passius de l’impost sobre societats exigible per l’Estat i 
les diputacions forals del País Basc, la retenció correspon a totes dues 
administracions en proporció al volum d’operacions realitzat en cada territori. A 
aquests efectes, s’aplica la proporció determinada en l’última declaració-liquidació 
efectuada per l’impost sobre societats. Aquestes retencions s’han d’exigir d’acord 
amb la normativa foral o comuna segons si a l’entitat pagadora li és aplicable la 
normativa foral o comuna de l’impost sobre societats, i la inspecció l’han de dur a 
terme els òrgans de l’administració que correspongui per aplicació d’aquest mateix 
criteri. No obstant això, les normes relatives al lloc, la forma i el termini de presentació 
de les declaracions-liquidacions corresponents han de ser les que estableixi 
l’administració competent per a la seva exacció.

b) Interessos i altres contraprestacions dels deutes i emprèstits emesos per la 
Comunitat Autònoma, diputacions forals, ajuntaments i altres ens de l’administració 
territorial i institucional del País Basc, sigui quin sigui el lloc en el qual es facin 
efectives. Els que corresponguin a emissions efectuades per l’Estat, altres 
comunitats autònomes, corporacions de territori comú i altres ens de les seves 
administracions territorials i institucionals, encara que se satisfacin en territori basc, 
els ha d’exigir l’Estat.

c) Els interessos i altres contraprestacions d’operacions passives dels bancs, 
caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit i entitats equiparades a aquestes, així com 
de les efectuades en qualsevol altre establiment de crèdit o institució financera, 
quan el perceptor del rendiment tingui la residència habitual o el domicili fiscal al 
País Basc.

d) Els rendiments derivats d’operacions de capitalització i de contractes 
d’assegurances de vida o invalidesa, quan el beneficiari d’aquests o el prenedor de 
l’assegurança en cas de rescat tingui la residència habitual o el domicili fiscal al País 
Basc.

e) Les rendes vitalícies i altres rendes temporals que tinguin per causa la 
imposició de capitals, quan el beneficiari d’aquestes tingui la residència habitual o el 
domicili fiscal al País Basc.

f) Els rendiments procedents de la propietat intel·lectual, quan el subjecte 
passiu no sigui l’autor i, en tot cas, els de la propietat industrial i de la prestació 
d’assistència tècnica, quan la persona o entitat que els satisfaci estigui domiciliada 
fiscalment al País Basc.

g) Els procedents de l’arrendament de béns, drets, negocis o mines i anàlegs, 
quan estiguin situats en territori basc.

Segona. Quan es tracti d’interessos de préstecs garantits amb hipoteca 
immobiliària, és competent per exigir la retenció l’administració del territori en què 
radiquen els béns objecte de la garantia.
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Si els béns hipotecats estan situats en territori comú i basc, correspon a totes 
dues administracions exigir la retenció, per a la qual cosa cal prorratejar els 
interessos proporcionalment al valor dels béns objecte d’hipoteca, excepte si hi ha 
una assignació especial de garantia; en aquest cas, ha de ser aquesta xifra la que 
serveixi de base per al prorrateig.

Tercera. Quan es tracti d’interessos de préstecs garantits amb hipoteca 
mobiliària o penyora sense desplaçament, la retenció l’ha d’exigir l’administració del 
territori en què s’inscrigui la garantia.

Quarta. Quan es tracti d’interessos de préstecs simples, del preu ajornat en la 
compravenda i altres rendiments derivats de la col·locació de capitals, les retencions 
les ha d’exigir l’administració del territori en què estigui situat l’establiment o tingui la 
residència habitual o el domicili fiscal l’entitat o la persona obligada a retenir.

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

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, 
així com de la transmissió de drets de subscripció, 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 14. Normativa aplicable.

U. L’impost sobre societats és un tribut concertat de normativa autònoma per 
als subjectes passius que tinguin el domicili fiscal al País Basc.

No obstant això, els subjectes passius el volum d’operacions dels quals en 
l’exercici anterior hagi excedit els 10 milions d’euros, i que en l’exercici esmentat 
hagin efectuat en territori comú el 75 per cent o més del seu volum d’operacions, 
estan sotmesos a la normativa del territori esmentat.

És aplicable la normativa autònoma als subjectes passius que tinguin el domicili 
fiscal en territori comú, que hagin realitzat un volum d’operacions en l’exercici 
anterior superior als 10 milions d’euros i que en l’exercici esmentat hagin efectuat al 
País Basc el 75 per cent o més del seu volum d’operacions, llevat que es tracti de 
subjectes passius que formin part d’un grup fiscal i tinguin el domicili fiscal en territori 
comú, i que hagin realitzat un volum d’operacions en l’exercici anterior superior 
als 10 milions d’euros; en aquest cas, és aplicable la normativa autònoma únicament 
si en l’exercici en qüestió han efectuat la totalitat de les operacions al País Basc.

Dos. S’entén per volum d’operacions l’import total de les contraprestacions, 
exclòs l’impost sobre el valor afegit i el recàrrec d’equivalència, si s’escau, obtingut 
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en un exercici pel subjecte passiu en els lliuraments de béns i prestacions de serveis 
efectuats en la seva activitat.

Tenen la consideració de lliuraments de béns i prestacions de serveis les 
operacions que defineix com a tals la legislació reguladora de l’impost sobre el valor 
afegit.

Si l’exercici anterior és inferior a un any, el volum d’operacions a què es refereix 
l’apartat u anterior és el resultat d’elevar a l’any les operacions efectuades durant 
l’exercici.

Tres. Als efectes del que preveu aquesta secció, s’entén que un subjecte 
passiu opera en un territori o en un altre quan, d’acord amb els criteris que estableix 
l’article 16, hi efectuï lliuraments de béns o prestacions de serveis.

Quatre. En el supòsit d’inici de l’activitat, s’ha de tenir en compte el volum de 
les operacions efectuades en el primer exercici, i si aquest és inferior a un any, el 
volum d’operacions és el resultat d’elevar a l’any les operacions efectuades durant 
l’exercici. Fins que no es coneguin el volum i el lloc de realització de les operacions 
en aquest exercici, s’han de prendre com a tals, a tots els efectes, els que el subjecte 
passiu consideri en funció de les operacions que prevegi dur a terme durant l’exercici 
d’inici de l’activitat.»

«Article 15. Exacció de l’impost.

U. Correspon de manera exclusiva a les diputacions forals l’exacció de l’impost 
sobre societats dels subjectes passius que tinguin el domicili fiscal al País Basc i 
que hagin realitzat un volum d’operacions en l’exercici anterior no superior als 10 
milions d’euros.

Dos. Els subjectes passius el volum d’operacions dels quals en l’exercici 
anterior hagi excedit els 10 milions d’euros 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 en 
totes dues administracions en proporció al volum d’operacions realitzat en cada 
territori durant l’exercici.

La proporció del volum d’operacions realitzada en cada territori durant l’exercici 
es determina per aplicació de les regles que estableix l’article següent, i s’expressa 
en percentatge arrodonit amb dos decimals.»

«Article 19. Inspecció de l’impost.

U. La inspecció de l’impost l’ha d’efectuar la diputació foral competent per raó 
del territori quan el subjecte passiu tingui el domicili fiscal al País Basc.

No obstant això, la inspecció dels subjectes passius que hagin realitzat un volum 
d’operacions en l’exercici anterior superior als 10 milions d’euros i que en l’exercici 
esmentat hagin efectuat en territori comú el 75 per cent o més del seu volum 
d’operacions, correspon a l’Administració de l’Estat.

Així mateix, la inspecció dels subjectes passius que tinguin el domicili fiscal en 
territori comú, que hagin realitzat un volum d’operacions en l’exercici anterior 
superior als 10 milions d’euros i que en l’exercici esmentat hagin efectuat al País 
Basc el 75 per cent o més del seu volum d’operacions, l’ha de dur a terme la 
diputació foral competent per raó del territori.

Dos. Les actuacions inspectores s’han d’ajustar a la normativa de 
l’administració competent, d’acord amb el que preveu l’apartat anterior, sense 
perjudici de la col·laboració de la resta d’administracions.

Si com a conseqüència de les actuacions inspectores resulta un deute per 
ingressar o una quantitat per retornar que correspongui a totes dues administracions, 
el cobrament o 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.
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Tres. El que estableix l’apartat anterior s’entén sense perjudici de les facultats 
que corresponen en el seu territori a les diputacions forals en matèria de comprovació 
i investigació, sense que les seves actuacions puguin tenir efectes econòmics per 
als contribuents amb relació a les liquidacions definitives practicades com a 
conseqüència d’actuacions dels òrgans de les administracions competents.

Quatre. Les proporcions fixades en les comprovacions per l’administració 
competent tenen efectes per al subjecte passiu amb relació a les obligacions 
liquidades, sense perjudici de les que, amb posterioritat a aquestes comprovacions, 
s’acordin amb caràcter definitiu entre les dues administracions.

Cinc. Les administracions tributàries que no tinguin la competència inspectora 
poden verificar, independentment d’on es considerin efectuades, totes les operacions 
que puguin afectar el càlcul del volum d’operacions atribuït per aquelles, només a 
l’efecte de comunicar les actuacions a l’administració tributària amb competència 
inspectora, sense que això produeixi efectes econòmics per al contribuent.

Article 20. Agrupacions d’interès econòmic i unions temporals d’empreses, i grups 
fiscals.

U. El règim tributari de les agrupacions d’interès econòmic i unions temporals 
d’empreses correspon al País Basc quan la totalitat de les entitats que les integrin 
estiguin subjectes a normativa foral.

Aquestes entitats han d’imputar als seus socis la part corresponent de l’import 
de les operacions efectuades en un territori i en l’altre, que aquests han de tenir en 
compte per determinar la proporció de les seves operacions.

Dos. 1. Els grups fiscals estan subjectes al règim de consolidació fiscal foral 
quan totes les entitats que formen el grup fiscal estiguin subjectes a normativa foral 
en règim de tributació individual, i estan subjectes al règim de consolidació fiscal de 
territori comú quan totes les entitats que formen el grup fiscal estiguin subjectes a 
normativa de territori comú en règim de tributació individual.

A aquests efectes, es consideren excloses del grup fiscal les entitats que 
estiguin subjectes a l’altra normativa.

La competència inspectora dels grups fiscals correspon a l’administració 
tributària la normativa de la qual sigui aplicable d’acord amb les normes que 
estableix aquest article.

En tot cas, s’ha d’aplicar una normativa idèntica a la que estableix en cada 
moment l’Estat per a la definició de grup fiscal, entitat dominant, entitats dependents, 
entitat representant, grau de domini i operacions internes del grup.

2. Per aplicar el règim de consolidació fiscal dels grups fiscals s’han de seguir 
les regles següents:

Primera. Les entitats integrants del grup han de presentar, de conformitat amb 
les normes generals a què es refereix aquest Concert, la declaració establerta per 
al règim de tributació individual.

Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, l’entitat representant del 
grup fiscal ha de presentar a cadascuna de les administracions els estats comptables 
consolidats del grup fiscal.

Segona. El grup fiscal ha de tributar, en tot cas, en una administració i en l’altra 
en funció del volum d’operacions realitzat en un territori i en l’altre.

A aquests efectes, el volum d’operacions realitzat en cada territori està constituït 
per la suma o l’agregació de les operacions que cadascuna de les entitats integrants 
del grup fiscal hi efectuïn, abans de les eliminacions intergrup que siguin procedents.

3. Per determinar la proporció del volum d’operacions realitzat en cada territori 
en els casos a què es refereixen el segon paràgraf de la lletra c) de l’apartat u de 
l’article 7, el segon paràgraf de la lletra a) de l’apartat u de l’article 9 i el segon 
paràgraf de l’apartat dos de l’article 23, s’ha de tenir en compte en tot cas el volum 
d’operacions del grup que es defineix a la regla segona de l’apartat anterior.
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Article 21. Normativa aplicable.

U. L’impost sobre la renda de no residents és un tribut concertat que es regeix 
per les mateixes normes substantives i formals que les que estableix en cada 
moment l’Estat.

No obstant això, als establiments permanents domiciliats al País Basc de 
persones o entitats residents a l’estranger els és aplicable la normativa autònoma 
d’aquest impost d’acord amb el que estableix l’article 14.

Quan el contribuent exerceixi l’opció de tributació per l’impost sobre la renda de 
les persones físiques perquè compleix els requisits que preveu la normativa 
reguladora de l’impost sobre la renda de no residents, a l’efecte de l’aplicació del 
règim opcional s’ha de tenir en compte la normativa de la diputació foral competent 
per raó del territori, sempre que la renda obtinguda en territori basc representi la 
major part de la totalitat de la renda obtinguda a Espanya. Si el contribuent té dret a 
la devolució, l’han de satisfer les diputacions forals independentment del lloc 
d’obtenció de les rendes dins del territori espanyol.

Dos. S’entén que una persona física o una entitat opera mitjançant un 
establiment permanent quan per qualsevol títol disposi, de manera continuada o 
habitual, d’instal·lacions o llocs de treball de qualsevol índole, en els quals es dugui 
a terme tota o part de la seva activitat, o hi actuï per mitjà d’un agent autoritzat per 
contractar, en nom i a compte del subjecte passiu no resident, que exerceixi amb 
habitualitat els poders esmentats.

En particular, s’entén que constitueixen un establiment permanent les seus de 
direcció, les sucursals, les oficines, les fàbriques, els tallers, els magatzems, 
botigues o altres establiments, les mines, els pous de petroli o de gas, les pedreres, 
les explotacions agrícoles, forestals o pecuàries o qualsevol altre lloc d’exploració o 
d’extracció de recursos naturals, i les obres de construcció, instal·lació o muntatge 
que tinguin una durada superior als sis mesos.

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 
conjuntament, en els termes que especifica l’article 15 anterior.

Dos. Quan es gravin rendes obtingudes sense que hi hagi un establiment 
permanent, l’exacció de l’impost correspon a la diputació foral competent per raó del 
territori, quan les rendes s’entenguin 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 
professionals, quan la prestació es faci o s’utilitzi en territori basc. S’entenen com a 
utilitzades en territori basc les prestacions que serveixin a activitats empresarials o 
professionals efectuades en territori basc o que es refereixin 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 
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d’òrgans representatius en tot 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 els derivats 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 que s’exerceixin en aquest territori.

En particular, es consideren inclosos en aquesta lletra:

a’) Els guanys patrimonials derivats de drets o participacions en una entitat, 
resident o no, l’actiu de la qual 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 
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 realitzat 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 al qual 
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correspongui la competència inspectora de les persones, les entitats o els 
establiments permanents que presentin la liquidació en representació del no resident 
de conformitat amb els criteris que estableix aquest Concert econòmic, sense 
perjudici de la compensació que escaigui aplicar a l’altra administració per la part 
corresponent a la proporció del volum d’operacions realitzat al territori d’aquesta 
última.

Així mateix, les devolucions que escaigui aplicar als no residents són a càrrec 
de l’administració del territori al qual correspongui la competència inspectora de les 
persones, entitats o establiments permanents que presentin la liquidació en 
representació del no resident de conformitat amb els criteris que estableix aquest 
Concert econòmic, sense perjudici de la compensació que sigui procedent practicar 
a l’altra administració per la part corresponent al volum d’operacions de l’entitat 
pagadora realitzat 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.

Sis. El gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes 
exigible a no residents sense establiment permanent 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 s’adquireixi el dècim, fracció, o cupó de loteria o aposta premiats està 
localitzat en territori comú o basc.

Article 23. Pagaments a compte.

U. Els pagaments fraccionats que efectuïn els establiments permanents i les 
retencions i ingressos a compte de l’impost que se’ls practiquin per les rendes que 
percebin, s’han d’exigir d’acord amb les regles que estableixen les seccions 2a i 3a 
anteriors.

Dos. Les retencions i els ingressos a compte corresponents a les rendes 
obtingudes pels contribuents que operin sense establiment permanent, els ha 
d’exigir l’administració del territori en el qual s’entenguin com a obtingudes les 
rendes corresponents, d’acord amb el que disposa l’article anterior. Així mateix, la 
inspecció l’han d’efectuar els òrgans de l’administració que correspongui d’acord 
amb el que disposa el mateix article.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en els supòsits a què es 
refereixen les lletres e), f) i i) de l’apartat dos i en el supòsit que preveu l’apartat tres, 
tots dos de l’article anterior, els han d’exigir les diputacions forals en proporció al 
volum d’operacions realitzat al País Basc corresponent a l’obligat a retenir, aplicant 
les regles que especifica la secció 3a anterior.

Tres. Així mateix, és aplicable el que disposa l’article 12 respecte a l’eficàcia 
dels pagaments a compte efectuats en una administració o en l’altra.

Quatre. Les retencions corresponents al gravamen especial sobre els premis 
de determinades loteries i apostes efectuades a contribuents no residents sense 
establiment permanent, les ha d’exigir l’Administració de l’Estat o la diputació foral 
competent per raó del territori, segons si el punt de venda en què s’adquireix el 
dècim, fracció, o cupó de loteria o aposta premiats està localitzat en territori comú o 
basc.»

«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 les que estableix en 
cada moment l’Estat.

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.
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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. 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, les sucursals o les 
oficines en què es mantenen els fons de tercers estan situades en territori comú o 
basc.

No obstant això, l’exacció de l’impost derivada de fons mantinguts mitjançant 
sistemes de comercialització no presencials i d’altres no susceptibles de 
territorialització s’ha d’atribuir als territoris històrics del País Basc en la proporció 
que els correspongui segons la seva participació en els dipòsits territorialitzats.

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

«Secció 4a quinquies. Impost sobre el valor de l’extracció de gas, petroli i 
condensats

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

U. L’impost sobre el valor d’extracció de gas, petroli i condensats és un tribut 
concertat que es regeix per les mateixes normes substantives i formals que les que 
estableix en cada moment l’Estat.

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 
foral competent per raó del territori en funció del lloc en què s’ubiqui l’àrea inclosa 
dins del perímetre de referència de la concessió d’explotació del jaciment a què es 
refereix l’article 22 de la Llei 8/2015, de 21 de maig, per la qual es modifica la 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i per la qual es regulen 
determinades mesures tributàries i no tributàries amb relació a l’exploració, la 
investigació i l’explotació d’hidrocarburs.

En cas que l’àrea inclosa dins del perímetre que assenyala el paràgraf anterior 
estigui en territori comú i basc, l’exacció d’impost s’ha de distribuir proporcionalment 
entre les dues administracions.

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

Quatre. Les devolucions que escaiguin les han d’efectuar les administracions 
respectives en la quantia que correspongui a cada una.»

«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. En cas que el causant 
tingui la residència a l’estranger, quan els contribuents tinguin la residència al País 
Basc.
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b) En les donacions de béns immobles i drets sobre aquests, quan els béns 
radiquin en territori basc. Si els béns immobles radiquen a l’estranger, quan el 
donatari tingui la residència habitual al País Basc en la data de la meritació.

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 314 del Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 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 el 
valor més gran dels béns o drets radiqui en territori basc, així com per la percepció 
de quantitats derivades de contractes d’assegurances sobre la vida, quan el 
contracte s’hagi signat amb entitats asseguradores residents al territori basc, o 
s’hagin subscrit al País Basc amb entitats estrangeres que hi operin.

Als efectes d’aquesta lletra, s’entén que radiquen en territori basc els béns i 
drets que estiguin situats, es puguin exercir o s’hagin de complir en el territori 
esmentat.

Dos. En els supòsits que preveuen 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 romàs en territori comú més dies del període dels 5 anys immediats 
anteriors, comptats des de 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 que resulti 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 que resulti 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 27. Exacció de l’impost.

U. L’exacció de l’impost sobre el valor afegit s’ha d’ajustar a les normes 
següents:

Primera. Els subjectes passius que operin exclusivament en territori basc han 
de tributar íntegrament a les diputacions forals corresponents, i els que operin 
exclusivament en territori comú ho han de fer a l’Administració de l’Estat.

Segona. Quan un subjecte passiu operi en territori comú i basc ha de tributar 
a totes dues administracions en proporció al volum d’operacions realitzat en cada 
territori, determinat d’acord amb els punts de connexió que estableix l’article 
següent.

Tercera. Els subjectes passius el volum total d’operacions dels quals no hagi 
excedit en l’any anterior els 10 milions d’euros han de tributar en tot cas, i sigui quin 
sigui el lloc on efectuïn les seves operacions, a l’Administració de l’Estat, quan el 
seu domicili fiscal estigui situat en territori comú, i a la diputació foral corresponent, 
quan el seu domicili fiscal estigui situat al País Basc.

Dos. S’entén com a volum total d’operacions l’import de les contraprestacions, 
exclòs l’impost sobre el valor afegit i el recàrrec d’equivalència, si s’escau, obtingut 
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pel subjecte passiu en els lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuats en 
la seva activitat.

En el supòsit d’inici de l’activitat, per al còmput de la xifra de 10 milions d’euros, 
s’ha de tenir en compte el volum d’operacions realitzat en el primer any natural.

Si el primer any d’activitat no coincideix amb l’any natural, per al còmput de la 
xifra anterior, les operacions efectuades des de l’inici de les activitats s’han d’elevar 
a l’any.

Tres. Als efectes del que preveu aquesta secció, s’entén que un subjecte 
passiu opera en un territori o en un altre quan, d’acord amb els criteris que estableix 
l’article 28, hi dugui a terme lliuraments de béns o prestacions de serveis.

Quatre. L’exacció de l’impost corresponent a les operacions relacionades amb 
el trànsit intracomunitari de béns s’ha d’efectuar, llevat dels supòsits especificats en 
els apartats següents d’aquest article, en els termes que especifica l’apartat u 
anterior.

Cinc. L’exacció de l’impost per les adquisicions intracomunitàries de mitjans de 
transport nous efectuades per particulars o per persones o entitats les operacions 
de les quals estiguin totalment exemptes o no subjectes a l’impost sobre el valor 
afegit, correspon a l’administració del territori comú o basc en què els mitjans de 
transport esmentats es matriculin definitivament.

Sis. L’exacció de l’impost l’exigeix l’Administració de l’Estat o la diputació foral 
competent per raó del territori, segons si el subjecte passiu està domiciliat en territori 
comú o foral, en els supòsits següents:

a) Les adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a l’impost per opció o 
perquè s’ha superat el límit quantitatiu que estableix la normativa reguladora de 
l’impost, efectuades per subjectes passius que duguin a terme exclusivament 
operacions que no originen dret a deducció total o parcial d’aquest import, o per 
persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o professionals.

b) Les adquisicions intracomunitàries de béns en règim simplificat, règim 
especial de l’agricultura, ramaderia i pesca i règim de recàrrec d’equivalència.»

«Article 29. Gestió i inspecció de l’impost.

U. El resultat de les liquidacions de l’impost s’ha d’imputar a les administracions 
competents en proporció al volum de les contraprestacions, exclòs l’impost sobre el 
valor afegit, corresponents als lliuraments de béns i prestacions de serveis gravades 
i les exemptes que originen dret a la deducció que s’hagin efectuat en els territoris 
respectius durant cada any natural.

Dos. Les proporcions aplicables provisionalment durant cada any natural són 
les determinades en funció de les operacions de l’any precedent. La proporció 
provisional aplicable en els períodes de liquidació del primer any natural de l’exercici 
de l’activitat l’ha de fixar el subjecte passiu segons la seva previsió de les operacions 
que cal dur a terme en cada territori, sense perjudici de la regularització final 
corresponent.

No obstant el que preveu el paràgraf anterior, es pot aplicar, amb la comunicació 
prèvia a la Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa que preveu la secció 2a 
del capítol III d’aquest Concert econòmic, una proporció diferent en els supòsits 
següents:

a) Fusió, escissió i aportació d’actius.
b) Inici, cessament, ampliació o reducció d’activitat en territori comú o foral que 

impliqui una variació significativa de la proporció calculada segons el criteri que 
especifica el primer paràgraf d’aquest apartat.

En tot cas, es considera que la variació és significativa quan suposi l’alteració 
de 15 o més punts percentuals en la proporció aplicable a qualsevol dels territoris.
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Tres. En l’última declaració-liquidació de l’impost corresponent a cada any 
natural, el subjecte passiu ha de calcular les proporcions definitives segons les 
operacions efectuades en aquest període, i ha de practicar la regularització 
consegüent de les declaracions efectuades en els períodes de liquidació anteriors 
amb cadascuna de les administracions.

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

Cinc. Les devolucions que siguin procedents les han d’efectuar les 
administracions respectives en la quantia que correspongui a cada una.

Sis. La inspecció s’ha de fer d’acord amb els criteris següents:

a) La inspecció dels subjectes passius que hagin de tributar exclusivament a 
les diputacions forals o, si s’escau, a l’Administració de l’Estat, l’han de dur a terme 
les inspeccions dels tributs de cadascuna d’aquestes administracions.

b) La inspecció dels subjectes passius que hagin de tributar en proporció al 
volum de les seves operacions efectuades en territori comú i basc s’ha de dur a 
terme d’acord amb les regles següents:

Primera. Subjectes passius amb domicili fiscal en territori comú: la comprovació 
i la investigació les han d’efectuar els òrgans de l’Administració de l’Estat, que han 
de regularitzar la situació tributària del subjecte passiu davant de totes les 
administracions competents, inclosa la proporció de tributació que correspongui a 
les diferents administracions.

En cas que en l’exercici anterior el subjecte passiu hagi efectuat en territori basc 
el 75 per cent o més de les seves operacions, o el cent per cent en el cas d’entitats 
acollides al règim especial de grups d’entitats, d’acord amb els punts de connexió 
establerts, la comprovació i la investigació les ha d’efectuar la diputació foral 
competent per raó del territori, sense perjudici de la col·laboració de l’Administració 
de l’Estat.

Segona. Subjectes passius amb domicili fiscal en territori basc: la comprovació 
i la investigació les han d’efectuar els òrgans competents de l’administració foral 
corresponent al domicili fiscal, sense perjudici de la col·laboració de l’Administració 
de l’Estat, i tenen efectes per a totes les administracions competents, inclosa la 
proporció de tributació que correspongui a aquestes. En cas que en l’exercici 
anterior el subjecte passiu hagi efectuat en territori comú el 75 per cent o més de les 
seves operacions, d’acord amb els punts de connexió establerts, és competent 
l’Administració de l’Estat sense perjudici de la col·laboració de les diputacions forals.

Si com a conseqüència de les actuacions esmentades resulta un deute a 
ingressar o una quantitat a retornar que correspongui a totes dues administracions, 
el cobrament o 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.

Tercera. El que estableix l’apartat anterior s’entén sense perjudici de les 
facultats que corresponen a les diputacions forals en l’àmbit dels seus territoris 
respectius en matèria de comprovació i investigació, sense que les seves actuacions 
puguin tenir efectes econòmics davant dels contribuents amb relació a les 
liquidacions definitives practicades com a conseqüència d’actuacions dels òrgans de 
les administracions competents.

Quarta. Les proporcions fixades en les comprovacions per l’administració 
competent tenen efectes per al subjecte passiu amb relació a les obligacions 
liquidades, sense perjudici de les que, amb posterioritat a les comprovacions 
esmentades, s’acordin amb caràcter definitiu entre les administracions competents.
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Cinquena. Les administracions tributàries que no tinguin la competència 
inspectora poden verificar, independentment d’on s’entenguin com a efectuades, 
totes les operacions que puguin afectar el càlcul del volum d’operacions atribuït per 
aquelles, només als efectes de comunicar les actuacions a l’administració tributària 
amb competència inspectora, sense que això produeixi efectes econòmics per al 
contribuent.

Set. Les entitats acollides al règim especial del grup d’entitats han de tributar 
aplicant les regles que conté aquesta secció 7a, amb les especialitats següents:

Primera. Es consideren excloses del grup d’entitats les entitats dependents la 
inspecció de les quals, d’acord amb les regles de l’apartat sis anterior, s’hagi 
encomanat als òrgans d’una administració, foral o comuna, diferent de l’aplicable a 
l’entitat dominant.

Segona. Les entitats integrants del grup d’entitats han de presentar, de 
conformitat amb les normes generals a què es refereix aquest Concert, la declaració 
establerta per al règim de tributació individual que contingui els imports que resultin 
de l’aplicació individual de les normes reguladores de l’impost, incloses, si s’escau, 
les pròpies del règim especial del grup d’entitats.

Cada entitat integrant del grup ha de calcular de manera individual el resultat de 
la declaració imputable a cada administració aplicant la resta de regles que estableix 
aquesta secció 7a.

Tercera. Els imports a computar en les declaracions-liquidacions agregades 
del grup d’entitats són la suma dels resultats calculats de conformitat amb la regla 
anterior corresponents a cadascuna de les diputacions forals o a l’Administració de 
l’Estat, sense que sigui possible l’agregació de quantitats que corresponguin a 
administracions tributàries diferents.

Quarta. Les obligacions específiques de les entitats dominants s’han de 
complir davant de les administracions tributàries en el territori de les quals operin les 
entitats que integren el grup.

Cinquena. El règim especial del grup d’entitats no altera en cap cas les regles 
que preveu aquest Concert, i en particular les aplicables per determinar el volum 
d’operacions en cada territori.

Vuit. Les declaracions recapitulatives de lliuraments i adquisicions 
intracomunitàries s’han de presentar davant de l’administració tributària que tingui 
atribuïda la competència per a la comprovació i investigació dels subjectes passius.

Nou. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors d’aquest article, 
en els supòsits en què els contribuents s’hagin sotmès a la competència 
exaccionadora d’una administració tributària en els períodes de liquidació anteriors 
al moment en què iniciïn la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions 
de serveis corresponents a la seva activitat i a una altra de diferent en els períodes 
de liquidació posteriors, o quan hagi variat substancialment la proporció en la qual 
tributen a les diferents administracions, comuna o forals, en els períodes de 
liquidació esmentats, han de procedir a la regularització de quotes retornades en els 
termes que preveu aquest apartat.

Els contribuents a què es refereix el paràgraf anterior han de regularitzar les 
proporcions de tributació a les diferents administracions corresponents als períodes 
de liquidació anteriors al moment en què iniciïn la realització habitual dels lliuraments 
de béns o prestacions de serveis corresponents a la seva activitat, de conformitat 
amb els percentatges de tributació a cadascuna d’aquestes corresponents al primer 
any natural complet posterior a l’inici de la realització habitual esmentada dels 
lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents a la seva activitat.

Per a això, els subjectes passius han de presentar una declaració específica 
davant de totes les administracions afectades per la regularització en el mateix 
termini en què correspongui presentar l’última declaració-liquidació del primer any 
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natural complet posterior a l’inici de la realització habitual esmentada dels lliuraments 
de béns o prestacions de serveis corresponents a la seva activitat.

D’aquesta manera, les administracions han d’assumir la devolució de les quotes 
corresponents als períodes de liquidació anteriors al moment en què iniciïn la 
realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents 
a la seva activitat d’acord amb la proporció que estableix el paràgraf segon, cosa 
provoca que calgui compensar entre si les quantitats que corresponguin, sense que 
aquesta regularització pugui tenir efectes econòmics davant dels contribuents.

A aquests efectes, s’entén que ha variat substancialment la proporció en la qual 
tributen a les diferents administracions, comuna o forals, en els períodes de 
liquidació a què fa referència el primer paràgraf d’aquest apartat, quan la proporció 
corresponent a alguna de les administracions hagi variat en, almenys, 40 punts 
percentuals.»

«Article 31. Exacció de l’impost.

L’exacció de l’impost correspon a les diputacions forals respectives en els casos 
següents:

1. En les transmissions oneroses i els arrendaments de béns immobles i en la 
constitució i cessió onerosa de drets reals, fins i tot de garantia, que recaiguin sobre 
aquests, quan radiquin en territori basc.

En els supòsits que preveu l’article 314 del Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del mercat de valors, quan 
radiquin en territori basc els béns immobles integrants de l’actiu de l’entitat els valors 
dels quals es transmeten.

2. En les transmissions oneroses de béns mobles, semovents i crèdits, així 
com en la constitució i cessió onerosa de drets sobre aquests, quan l’adquirent, en 
cas de ser persona física, tingui la residència habitual al País Basc, i en cas de ser 
persona jurídica, hi tingui el domicili fiscal.

Tanmateix, s’estableixen les dues excepcions següents:

a) En la transmissió d’accions, drets de subscripció, obligacions i títols anàlegs 
i altres valors, així com participacions socials, s’ha de tenir en compte el lloc en què 
es formalitza l’operació.

b) En la constitució d’hipoteca mobiliària o penyora sense desplaçament o es 
refereixi a vaixells, embarcacions o aeronaus, s’ha de prendre en consideració el 
territori on calgui inscriure aquests actes.

3. En la constitució de préstecs simples, fiances, arrendaments no immobiliaris 
i pensions, quan el prestatari, avalat, arrendatari o pensionista, en cas de ser 
persona física, tingui la residència habitual al País Basc o, en cas de ser persona 
jurídica, hi tingui el domicili fiscal.

Tanmateix, si es tracta de préstecs amb garantia real, quan els béns immobles 
hipotecats radiquin en territori basc o siguin inscriptibles en aquest les hipoteques 
mobiliàries o penyores sense desplaçament corresponents.

Si un mateix préstec està garantit amb hipoteca sobre béns immobles situats en 
territori comú i foral o amb hipoteca mobiliària o penyora sense desplaçament 
inscriptible en tots dos territoris, ha de tributar a cada administració en proporció a 
la responsabilitat que s’assenyali als uns i als altres i, en absència d’aquesta 
especificació expressa en l’escriptura, en proporció als valors comprovats dels béns.

4. En les concessions administratives de béns, quan aquests radiquin al País 
Basc i en les execucions d’obra o explotacions de serveis, quan s’executin o prestin 
al País Basc. Aquestes mateixes regles són aplicables quan es tracti d’actes i 
negocis administratius que tributin per equiparació a les concessions administratives.

En el cas de concessions d’explotació de béns que superin l’àmbit territorial del 
País Basc, l’impost s’exigeix en proporció a l’extensió que ocupin al territori basc.
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En el cas de concessions d’execució d’obres que superin l’àmbit territorial del 
País Basc, l’impost s’exigeix en proporció a l’import estimat de les obres a realitzar 
en territori basc.

En el cas de concessions d’explotació de serveis que superin l’àmbit territorial 
del País Basc, l’impost s’exigeix en funció de la mitjana aritmètica dels percentatges 
que representin la seva població i la seva superfície sobre el total de les comunitats 
implicades.

En el cas de concessions mixtes que superin l’àmbit territorial del País Basc, 
l’impost s’exigeix mitjançant l’aplicació dels criteris que recullen els tres paràgrafs 
anteriors a la part corresponent de la concessió.

En el cas de concessions administratives que superin l’àmbit territorial del País 
Basc, la inspecció de l’impost correspon a la diputació foral competent per raó del 
territori quan el domicili fiscal de l’entitat concessionària radiqui en aquest territori.

5. En les operacions societàries, quan concorri alguna de les circumstàncies 
següents:

a) Que l’entitat tingui el domicili fiscal al País Basc.
b) Que l’entitat tingui el domicili social al País Basc, sempre que la seu de 

direcció efectiva no estigui situada en l’àmbit territorial d’una altra administració 
tributària d’un Estat membre de la Unió Europea o, si ho està, aquest Estat no gravi 
l’operació societària amb un impost similar.

c) Que l’entitat dugui a terme al País Basc operacions del seu trànsit, quan la 
seva seu de direcció efectiva i el seu domicili social no estiguin situats en l’àmbit 
territorial d’una altra administració tributària d’un Estat membre de la Unió Europea 
o, si ho estan, aquests estats no gravin l’operació societària amb un impost similar.

6. En les escriptures, actes i testimonis notarials, quan les unes i les altres 
s’autoritzin o atorguin en territori basc.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en els supòsits subjectes a la 
quota gradual del gravamen d’actes jurídics documentats, quan radiqui en el País 
Basc el registre en el qual calgui inscriure o anotar els béns o actes.

7. En les lletres de canvi i documents que les supleixin o facin funcions de gir, 
així com en els pagarés, bons, obligacions i títols anàlegs, quan el seu lliurament o 
emissió tingui lloc al País Basc; si el lliurament s’ha produït a l’estranger, quan el seu 
primer tenidor tingui la residència habitual o el domicili fiscal en aquest territori.

8. En les anotacions preventives, quan es practiquin en els registres públics 
situats al País Basc.»

«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 les que estableix en 
cada moment l’Estat.

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 de 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 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 la devolució de les quals se 
sol·licita. 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 
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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 el domicili fiscal de la persona física o jurídica 
que dugui a terme el fet imposable radiqui 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 en cada moment l’Estat.

Quatre. L’impost especial sobre el carbó l’han d’exigir les diputacions forals 
respectives quan l’impost 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 
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.

Cinc. L’exacció de l’impost especial sobre l’electricitat correspon a la diputació 
foral competent per raó del territori en els casos següents:

En el cas de subministrament d’energia elèctrica, quan el punt de 
subministrament de la persona o entitat que adquireix l’electricitat per al seu propi 
consum estigui ubicat al País Basc.

En el cas del consum per part dels productors d’energia elèctrica d’electricitat 
generada per ells mateixos, quan aquest consum es produeixi al País Basc.»

«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 les que estableix en cada moment 
l’Estat.

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 executin 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 en cada 
moment l’Estat. 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 realitzat en cada territori durant 
l’exercici.
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La proporció del volum d’operacions realitzat en cada territori durant l’exercici 
s’ha de determinar en funció del pes relatiu de les quantitats jugades a cada 
modalitat de joc corresponents a jugadors residents al País Basc i en territori comú. 
Aquesta proporció, que s’ha d’expressar en percentatge arrodonit en dos decimals, 
també s’aplica a les quotes corresponents a jugadors no residents en territori 
espanyol.

Les quotes liquidades derivades de les modalitats de joc en què no sigui exigible 
identificar la residència del jugador s’han d’imputar de manera exclusiva a la 
diputació foral respectiva o a l’Administració de l’Estat corresponent al domicili fiscal 
del subjecte passiu, sense perjudici de les compensacions que correspongui dur a 
terme posteriorment entre les administracions.

No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, 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 cada una.

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 
per a 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 
que especifica l’apartat dos anterior, sigui igual o superior al 75 per 100.

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 hagin efectuat, d’acord amb els punts de connexió que especifica 
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 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 practicades com a conseqüència d’actuacions 
dels òrgans de les administracions competents.

Les proporcions que l’administració competent fixi en les comprovacions tenen 
efectes per al 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.»
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«Article 44. Delicte fiscal.

En els supòsits en què l’administració tributària consideri que les infraccions 
poden ser constitutives de delictes contra la hisenda pública, ha de passar el tant de 
culpa a la jurisdicció competent d’acord amb el que estableix el Codi penal.

Quan, de conformitat amb el que disposa l’article 305.5 del Codi penal, sigui 
possible continuar les actuacions per determinar i cobrar el deute tributari, les ha de 
practicar l’administració amb competència inspectora, aplicant la normativa tributària 
que correspongui segons el que disposa aquest Concert econòmic.

Quan, de conformitat amb el que disposa l’article 305.7 del Codi penal, sigui 
procedent que el jutge o tribunal sol·liciti l’auxili dels serveis de l’administració 
tributària per a l’exacció de la responsabilitat civil derivada del delicte i de la multa, 
l’auxili l’ha de prestar l’administració tributària competent en virtut d’aquest Concert.

El que estableix aquest article s’entén sense perjudici de les compensacions 
que siguin procedents entre les diferents administracions.

Article 45. Col·laboració de les entitats financeres en la gestió dels tributs i 
actuacions de la inspecció dels tributs.

U. Correspon a les diputacions forals del País Basc la investigació tributària de 
comptes i operacions, actives i passives, de les entitats financeres i totes les 
persones físiques o jurídiques que es dediquin al trànsit bancari o creditici, amb vista 
a l’exacció dels tributs la competència dels quals els correspongui.

Dos. Les actuacions comprovadores i investigadores que, en l’àmbit de les 
competències atribuïdes per aquest Concert econòmic a les diputacions forals, 
s’hagin d’efectuar fora del seu territori, les han de practicar els òrgans competents 
de l’Estat o de les comunitats autònomes competents per raó del territori quan es 
tracti de tributs cedits a aquestes, a requeriment de l’òrgan competent de les 
diputacions forals esmentades. En relació amb les esmentades actuacions, 
l’Administració de l’Estat i les diputacions forals han d’arbitrar els convenis de 
col·laboració i assistència mútua oportuns per coordinar les actuacions d’acord amb 
el que disposa l’article 4 d’aquest Concert econòmic.

Tres. Les actuacions d’obtenció d’informació amb vista a l’exacció dels tributs 
la competència dels quals correspongui a les diputacions forals les han d’efectuar 
els òrgans competents de les diputacions forals en qüestió, sense perjudici dels 
convenis de col·laboració i assistència mútua oportuns que es puguin formalitzar per 
coordinar les actuacions esmentades d’acord amb el que disposa l’article 4 d’aquest 
Concert econòmic.

Quatre. Si els òrgans competents de l’Estat o de les comunitats autònomes, o 
les diputacions forals, tenen coneixença, en ocasió de les seves actuacions 
comprovadores i investigadores i d’obtenció d’informació amb vista a l’exacció dels 
tributs, de fets amb transcendència tributària per a l’altra administració, l’hi han de 
comunicar en la forma que es determini per reglament.»

«Article 47 bis. Assignació i revocació del número d’identificació fiscal.

Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica han de sol·licitar 
l’assignació de número d’identificació fiscal davant de l’administració corresponent 
al seu domicili fiscal.

Les entitats no residents sense establiment permanent han de sol·licitar 
l’assignació del número d’identificació fiscal a l’administració del territori en el qual 
hagin de dur a terme actes o operacions de naturalesa o amb transcendència 
tributària, llevat que una altra administració tributària els hagi assignat un número 
d’identificació fiscal amb anterioritat.

La revocació del número d’identificació fiscal correspon a l’administració del seu 
domicili fiscal, llevat que la competència per a la comprovació i investigació estigui 
atribuïda a una altra administració, cas en el qual li correspon a aquesta. Per a les 
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entitats no residents sense establiment permanent, és competent per a la revocació 
l’administració que el va assignar.

En tots dos casos s’ha de garantir la coordinació i l’intercanvi d’informació 
adequats entre les dues administracions.

Article 47 ter. Coordinació de competències exaccionadores i inspectores.

U. En els supòsits en què, d’acord amb els criteris que estableix aquest 
Concert econòmic, correspongui a diferents administracions la competència 
inspectora per regularitzar les operacions a què fa referència l’apartat dos següent, 
han de coordinar les seves competències d’exacció o inspecció amb la resta 
d’administracions afectades per la regularització de conformitat amb el que preveu 
aquest article.

Dos. La coordinació de competències és procedent amb relació als supòsits 
següents:

a) Regularització d’operacions efectuades entre persones o entitats vinculades.
b) Qualificació d’operacions de manera diferent a com les ha declarat el 

contribuent, quan això impliqui modificar les quotes suportades o repercutides en els 
impostos indirectes en què s’hagi establert el mecanisme de la repercussió.

Tres. En els supòsits a què es refereix l’apartat anterior, l’administració que 
estigui exercint les seves competències amb relació a algun d’aquests supòsits ha 
de comunicar, amb anterioritat a formular una proposta de resolució al contribuent o 
formalitzar l’acta d’inspecció corresponent, a les altres administracions afectades els 
elements de fet i fonaments de dret de la regularització que entengui com a 
procedent.

En cas que en el termini de dos mesos les altres administracions concernides no 
hagin formulat observacions sobre la proposta de resolució, aquesta s’entén com a 
aprovada i totes aquelles queden vinculades davant dels contribuents, als quals han 
d’aplicar aquests criteris.

Si es produeixen observacions, se n’ha de donar trasllat a la Comissió de 
Coordinació i Avaluació Normativa, en la qual es pot arribar a un acord sobre les 
observacions plantejades.

En tot cas, transcorreguts dos mesos des de la formulació de les observacions 
sense que s’hagi arribat a cap acord sobre aquestes, la Comissió de Coordinació i 
Avaluació Normativa, així com qualsevol de les administracions concernides, pot 
procedir en el termini d’un mes a traslladar el desacord a la Junta Arbitral, la qual ha 
de resoldre la controvèrsia, amb l’audiència prèvia del contribuent, per mitjà del 
procediment abreujat que preveu l’article 68 d’aquest Concert econòmic.

Quatre. Una vegada resolta la controvèrsia o, si no n’hi ha, transcorreguts els 
terminis que preveu l’apartat dos de l’article 68 d’aquest Concert sense que la Junta 
Arbitral s’hagi pronunciat, l’administració actuant pot continuar les actuacions i dictar 
els actes administratius corresponents, els efectes dels quals entre administracions 
se suspenen fins a la resolució de la Junta Arbitral.»

«Article 64. Funcions de la Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa.

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 en 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, 
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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 que conté 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 sobre aquestes 
en el si de la Comissió de Coordinació i Avaluació Normativa. En tot cas, una vegada 
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) Resoldre sobre les observacions que es plantegin relatives a les qüestions 
de l’article 47 ter.

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

e) Facilitar a les administracions competents criteris d’actuació uniforme, plans 
i programes d’informàtica, i articular i acordar els instruments, mitjans, procediments 
o mètodes per materialitzar de manera efectiva el principi de col·laboració i 
l’intercanvi d’informació.

f) Analitzar els supòsits o les qüestions que s’hagin plantejat en matèria 
d’inspecció entre les administracions de l’Estat i les diputacions forals respectives, 
així com els problemes de valoració a efectes tributaris.

g) 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.

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

«Article 68. Procediments especials.

U. Són procediments especials de la Junta Arbitral que preveu aquest Concert 
econòmic el procediment abreujat, l’extensió d’efectes i l’incident d’execució.

Dos. El procediment abreujat s’aplica en els supòsits a què fan referència la 
lletra b) de l’article 64 i l’apartat tres de l’article 47.ter d’aquest Concert econòmic.

En aquests casos, la Junta Arbitral ha d’admetre a tràmit els conflictes 
corresponents en el termini d’un mes des de la interposició, ha d’atorgar un termini 
comú de deu dies a totes les parts concernides perquè facin les seves al·legacions, 
i ha de resoldre en el termini d’un mes des de la conclusió del termini.

Tres. Qui hagi interposat un conflicte davant de la Junta Arbitral que preveu 
aquest Concert econòmic respecte a una qüestió que tingui identitat de raó amb una 
altra que ja s’hagi resolt per mitjà d’una resolució ferma de la Junta Arbitral, pot 
sol·licitar que el conflicte se substanciï mitjançant l’extensió d’efectes de la resolució 
ferma.

A aquests efectes, l’escrit de sol·licitud s’ha de plantejar en el termini d’un mes 
des que es tingui coneixença de la fermesa de la resolució de la Junta Arbitral, la 
qual ha de traslladar l’escrit a les altres parts concernides perquè en el termini comú 
de deu dies facin les al·legacions corresponents sobre la identitat de raó entre els 
supòsits, i ha de resoldre per decidir l’extensió d’efectes de la resolució ferma o la 
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continuació del procediment arbitral de conformitat amb les regles generals en el 
termini d’un mes.

Quatre. Per mitjà de l’incident d’execució, qui hagi estat part en un procediment 
davant de la Junta Arbitral que preveu aquest Concert econòmic, pot sol·licitar que 
s’adoptin mesures d’execució de la resolució de la Junta Arbitral quan l’administració 
concernida no l’hagi executat en els seus propis termes.

A les decisions de la Junta Arbitral sobre els incidents d’execució els és aplicable 
el que disposa l’article 67 d’aquest Concert econòmic.»

«Disposició transitòria primera.

Les modificacions incorporades en els articles 14, 15, 19 i 29.6 d’aquest Concert 
són aplicables als períodes impositius o de liquidació, segons l’impost de què es 
tracti, que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor de la llei que aprova la modificació 
del Concert adoptada per l’acord de la Comissió Mixta del Concert Econòmic en 
data de 19 de juliol de 2017.

Així mateix, el que disposa l’article 29.9 i 47 ter d’aquest Concert econòmic és 
aplicable a les regularitzacions referides exclusivament a períodes impositius iniciats 
amb posterioritat a l’entrada en vigor de la llei que aprova la modificació del Concert 
adoptada per l’acord de la Comissió Mixta del Concert Econòmic en data de 19 de 
juliol de 2017.»
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