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Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca o 3 de agosto de 2001.

JUAN CARLOS R.

O vicepresidente segundo do Goberno

para Asuntos Económicos

e ministro de Economía,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

MINISTERIO DE FACENDA

17161 REAL DECRETO 995/2001, do 10 de setem-
bro, polo que se modifica o Regulamento
do imposto sobre sociedades en materia
de réximes fiscais especiais. («BOE» 218,
do 11-9-2001.)

Este real decreto modifica determinados artigos do
Regulamento do imposto sobre sociedades, aprobado
polo Real decreto 537/1997, do 14 de abril, que regulan
a aplicación dos réximes especiais a que se refiren os
capítulos VIII e XIV do título VIII da Lei 43/1995, do
27 de decembro, do imposto sobre sociedades.

En canto ó réxime especial das entidades de tenza
de valores estranxeiros, desenvólvese a previsión legal
contida no epígrafe 2 do artigo 129 da Lei do imposto
sobre sociedades, trala reforma operada polo artigo 30
da Lei 6/2000, do 13 de decembro, pola que se aproban
medidas urxentes de estímulo ó aforro familiar e á peque-
na e mediana empresa. O anterior réxime de autorización
administrativa é substituído por un sistema de mera
comunicación previa, circunstancia que esixe o desen-
volvemento das normas de procedemento correspon-
dentes. En concreto, atribúeselle á Administración tri-
butaria a competencia na materia e establécese a apli-
cación do réxime ó período impositivo que o suxeito
pasivo haberá de realizar.

No que se refire ó réxime especial de fusións, esci-
sións, achega de activos e troco de valores, desenvólvese
a previsión legal contida no epígrafe 1 do artigo 110
da Lei do imposto sobre sociedades, trala reforma intro-
ducida polo epígrafe seis do artigo 2 da Lei 14/2000,
do 29 de decembro, de medidas fiscais, administrativas
e da orde social. Para iso, regúlase a forma en que debe
comunicárselle á Administración tributaria a opción polo
dito réxime especial. Así, establécese un prazo de tres
meses para comunica-lo exercicio da opción, se ben se
considera un réxime transitorio para as operacións rea-
lizadas antes da entrada en vigor deste real decreto.
Determínase, a continuación, o suxeito obrigado a efec-
tua-la comunicación, que será, con carácter xeral, a enti-
dade ou entidades que actúen como adquirentes na ope-
ración. Tratándose das operacións referidas nas cales
nin a entidade adquirente nin a transmitente ou a par-
ticipada sexan residentes en España e polo tanto, con
maiores dificultades para o coñecemento da disposición,
e co fin de que esta circunstancia non prexudique os
socios residentes, desígnase ademais como suxeito obri-
gado a efectua-la comunicación ó socio residente afec-
tado ou á persoa ou entidade transmitente residente,
permitindo así que o exercicio da opción lles comporte
a seguridade xurídica de acollerse ó réxime establecido
no capítulo VIII do título VII da Lei do imposto. Por último,
precísase a documentación que se debe achegar, axus-

tando as esixencias de información fiscal ás previsións
que, nesta materia, recolle a lexislación mercantil.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Facenda,
de acordo co Consello de Estado e logo da deliberación
do Consello de Ministros na súa reunión do día 7 de
setembro de 2001,

D I S P O Ñ O :

Artigo primeiro. Modificación do título II do Regula-
mento do imposto sobre sociedades.

Dáse nova redacción ó título II, artigos 46 a 49, do
Regulamento do imposto sobre sociedades, aprobado
polo Real decreto 537/1997, do 14 de abril, nos seguin-
tes termos:

«TÍTULO II

Aplicación dos réximes especiais das enti-
dades de tenza de valores estranxeiros e de
fusións, escisións, achegas de activos e troco

de valores

CAPÍTULO I

Réxime das entidades de tenza de valores
estranxeiros

Artigo 46. Comunicación da opción e da renuncia.

1. A opción polo réxime das entidades de tenza
de valores estranxeiros deberá comunicárselle á
Administración tributaria.

2. O réxime aplicarase ó período impositivo que
finalice con posterioridade á comunicación e ós
sucesivos que conclúan antes de que lle se comu-
nique á Administración tributaria a renuncia a este.

CAPÍTULO II

Réxime de fusións, escisións, achegas de
activos e troco de valores

Artigo 47. Comunicación da opción polo réxime
especial.

1. A aplicación do réxime establecido no capí-
tulo VIII do título VIII da Lei do imposto requirirá
que se opte por este de acordo co disposto no
epígrafe 1 do artigo 110 da dita lei.

2. A opción deberá comunicárselle, nos termos
establecidos neste capítulo, á Administración tri-
butaria.

3. A comunicación da opción deberá efectuar-
se dentro do prazo dos tres meses seguintes á data
de inscrición da escritura pública en que se docu-
mente a operación. Se a inscrición non fose nece-
saria, o prazo computarase desde a data en que
se outorgue a escritura pública que documente a
operación e na cal, conforme o epígrafe 1 do arti-
go 110 da Lei do imposto, ha de constar nece-
sariamente o exercicio da opción.

Artigo 48. Suxeito obrigado a realiza-la comuni-
cación. Órganos administrativos competentes.

1. No caso de operacións de fusión ou escisión,
a comunicación a que se refire o artigo anterior
deberá ser efectuada pola entidade ou entidades
adquirentes.

Tratándose de operacións de fusión ou de esci-
sión nas cales nin a entidade transmitente nin a
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entidade adquirente teñan a súa residencia fiscal
en España e nas que non sexa de aplicación o
réxime establecido no artigo 98 da Lei do imposto,
por non dispoñe-la transmitente dun establecemen-
to permanente situado neste país, a opción polo
réxime especial corresponderalle ó socio residente
afectado. O exercicio da opción será efectuado por
este, cando así o consigne no recadro correspon-
dente do modelo de declaración do imposto sobre
sociedades ou do imposto sobre a renda das per-
soas físicas.

2. No caso de operacións en que a achega non
sexa en diñeiro, a comunicación deberá ser pre-
sentada pola entidade ou entidades adquirentes.

Se estas non tivesen na súa residencia fiscal en
España, nin actuasen neste país por medio dun esta-
blecemento permanente, a obriga de comunicar
recaerá sobre a persoa ou entidade transmitente.

3. Nas operacións de troco de valores a comu-
nicación será presentada pola entidade adquirente.

Cando nin a entidade adquirente dos valores nin
a entidade participada, os valores das cales se tro-
can sexan residentes en España, a opción polo réxi-
me especial corresponderalle ó socio residente
afectado. O exercicio da opción será efectuada por
este, cando así o consigne no recadro correspon-
dente do modelo de declaración do imposto sobre
sociedades ou do imposto sobre a renda das per-
soas físicas.

4. A comunicación dirixirase á delegación da
Axencia Estatal de Administración Tributaria do
domicilio fiscal das entidades, ou establecementos
permanentes se se trata de entidades non residen-
tes, que, conforme os epígrafes anteriores, estean
obrigadas a efectuala, ou ás dependencias rexio-
nais de inspección ou á Oficina Nacional de Ins-
pección, tratándose de suxeitos pasivos adscritos
a estas.

Cando, conforme o establecido no epígrafe 3
para as operacións de troco de valores, a comu-
nicación deba ser efectuada por unha entidade non
residente en España, a comunicación dirixirase ó
órgano que, de entre os indicados, corresponda
en función das circunstancias que concorran na
entidade participada.

Artigo 49. Contido da comunicación.

Na comunicación expresaranse os datos iden-
tificativos das entidades participantes na operación
e describirase esta. Á comunicación xuntaráselle,
se é o caso, a seguinte documentación:

a) Nos supostos de fusión ou escisión, copia
da escritura pública de fusión ou escisión inscrita
no rexistro mercantil, e daqueles documentos que,
segundo a normativa mercantil, deben obrigatoria-
mente achega-la escritura para a súa inscrición no
rexistro.

Se a inscrición non fose necesaria, copia da escri-
tura pública que documente a operación e na cal,
conforme o artigo 110.1 da Lei do Imposto, ha
de constar necesariamente o exercicio da opción.

b) Nos supostos de achega que non sexa en
diñeiro ou de troco de valores, copia da escritura
pública de constitución ou aumento de capital
social, e dos documentos que, segundo a normativa
mercantil, deben obrigatoriamente ir con esta.

Se non fose precisa escritura de constitución ou
aumento de capital social, copia da escritura en
que se documente a operación.

c) No caso de que as operacións anteriores se
realizasen mediante unha oferta pública de adqui-
sición de accións, tamén deberá achegarse copia
do correspondente folleto informativo.»

Artigo segundo. Modificación do título III do Regula-
mento do imposto sobre sociedades.

1. O título III do citado Regulamento do imposto
sobre sociedades pasa a denominarse: «Aplicación dos
réximes especiais de transparencia fiscal e grupos de
sociedades».

2. Suprímese o epígrafe 5 do artigo 51 do citado
Regulamento do imposto sobre sociedades.

Disposición transitoria única. Exercicio e comunica-
ción da opción polo réxime especial das fusións, esci-
sións, achegas de activos e troco de valores.

1. As obrigas de comunicación reguladas neste real
decreto e relativas ó réxime especial de fusións, esci-
sións, achegas de activos e troco de valores só serán
aplicables ás operacións ás que, conforme o establecido
na disposición transitoria oitava da Lei 14/2000, do 29
de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da
orde social, lles resulte de aplicación a normativa contida
no epígrafe 1 do artigo 110 da Lei 43/1995, do 27
de decembro, do imposto sobre sociedades, na súa
redacción dada polo artigo 2 da citada Lei 14/2000.

2. Se, en relación coas operacións a que se refire
o epígrafe un, a inscrición no Rexistro Mercantil da
correspondente escritura pública, ou o seu outorgamen-
to se non fose necesaria a inscrición, se efectuase con
anterioridade á entrada en vigor deste real decreto, a
comunicación deberá presentarse nun prazo de tres
meses contados desde a data da súa entrada en vigor.

3. Nas operacións ás que non resulte de aplicación
a normativa contida no epígrafe 1 do artigo 110 da
Lei 43/1995, do 27 de decembro, do imposto sobre
sociedades, na súa redacción dada polo artigo 2 da cita-
da Lei 14/2000, o exercicio da opción polo réxime espe-
cial efectuarase nos termos establecidos polo epígrafe
5 do artigo 51 do Regulamento do imposto sobre socie-
dades, na redacción vixente ata a entrada en vigor deste
real decreto.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

O disposto neste real decreto entrará en vigor o día
seguinte ó da súa publicación no «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid o 10 de setembro de 2001.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Facenda,

CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

MINISTERIO DE CIENCIA

E TECNOLOXÍA

17164 REAL DECRETO 996/2001, do 10 de setem-
bro, polo que se establece a aplicación con
carácter xeral do procedemento de concesión
de patentes nacionais con exame previo.
(«BOE» 218, do 11-9-2001.)

O preámbulo do Plan Nacional de Investigación Cien-
tífica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica
(2000-2003), aprobado polo Consello de Ministros o 12
de novembro de 1999, pon de manifesto a relación direc-
ta que existe entre a capacidade de innovación dun país
e a súa competitividade. Ademais, lémbrase que a misión


